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PARTE I 

REGULAMENTO DE GESTÃO DO OIC 

CAPÍTULO I 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O OIC, A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA 

GESTÃO E OUTRAS ENTIDADES 

 

1. O OIC 

 

O OIC adopta a denominação de “Herdade da Comporta - Fundo Especial de 

Investimento Imobiliário Fechado”. 

 

O OIC é um fundo especial de investimento imobiliário fechado de distribuição, 

constituído por subscrição particular. 

 

A constituição do OIC foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários em 20 de Setembro de 2006 e iniciou a sua atividade em 23 de 

Novembro de 2006. 

 

O OIC tem uma duração de dez anos, contados a partir da data da sua 

constituição, em 23 de Novembro de 2006. Este prazo pode ser prorrogado por 

períodos adicionais de 5 (cinco) anos, por deliberação em Assembleia de 

Participantes, nos termos da lei e do presente Regulamento de Gestão. No caso 

de se verificar a prorrogação do OIC, os participantes que tenham votado 

contrariamente a tal prorrogação em Assembleia de Participantes, poderão, se 

assim o pretenderem, obter o resgate das unidades de participação de que sejam 

titulares, nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

 

Por deliberação da Assembleia de Participantes realizada em 19 de Maio de 2016, 

foi prorrogado o prazo de duração do OIC por 5 anos, ou seja, até 23 de 

Novembro de 2021. 

 

 

A prorrogação prazo do OIC em nada afeta os direitos e obrigações da entidade 

gestora ou dos participantes, nos termos da lei e deste Regulamento de Gestão; 

 



O capital inicial do Fundo é de € 70.000,00 (setenta milhões de euros), 

representado por 70.000 (setenta  mil) unidades de participação, com o valor 

nominal de €1.000,00 (mil euros), cada uma. 

 

Havendo acordo prévio de todos os participantes, poderá ser admitido  pagamento 

em espécie na subscrição, no resgate e no reembolso das unidades de 

participação ou no produto da liquidação. 

O OIC é formado por um conjunto de valores pertencentes a uma pluralidade de 

pessoas singulares ou coletivas e constitui um património autónomo que não 

responde pelas dívidas dos participantes ou da sociedade gestora. 

 

O número de participantes deste OIC, à data de atualização do Regulamento é de 

87 (oitenta e sete) participantes. 

 

A última atualização do presente regulamento de gestão é de 19 de Maio de 2016. 

 

2. A entidade responsável pela gestão 

 

2.1 Informações sobre a entidade gestora 

 

O OIC é administrado pela Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora 

de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, 

nº108, piso 2, 1250-146 Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de 

pessoa coletiva 502 236 000. 

 

A sociedade gestora e uma sociedade anónima, cujo capital social, inteiramente 

subscrito e realizado, é de € 500.000,00, sendo na sua totalidade detido pela 

Espírito Santo Property Portugal (SGPS), S.A., com sede na Avenida da 

Liberdade, nº108, piso 2, 1250-146 Lisboa. 

 

A entidade gestora constituiu-se, por tempo indeterminado, por escritura pública 

lavrada no 17º Cartório Notarial de Lisboa no dia 28 de Setembro de 1989, tendo 

sido autorizada a exercer a atividade de gestão de fundos de investimento por 

Portaria de 18 de Setembro de 1989, publicada no Diário da República, IIª Série, 

de 19 de Setembro de 1989, encontra-se registada na CMVM como intermediário 

financeiro autorizado desde 5 de Janeiro de 1996, sob o nº 238. 

 



2.2 Obrigações/funções da entidade responsável pela gestão 

 

A administração, gestão e representação do OIC cabem, por conta e em nome 

dos participantes, à Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.. 

 

À Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S.A., na sua qualidade de Entidade Gestora compete-lhe, 

em geral, a prática de todos os atos e operações necessários ou convenientes a 

boa administração do OIC, de acordo com critérios de elevada diligência e 

competência profissional. 

 

A Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S.A., na sua qualidade de entidade gestora compete: 

 

a) gerir o investimento do OIC, praticando os atos e operações necessários a boa 

concretização da política de investimento, em especial:  

(i) a gestão do património, incluindo a seleção, aquisição e alienação dos 

ativos, cumprindo as formalidades necessárias para a sua válida e 

regular transmissão e o exercício dos direitos relacionados com os 

mesmos;  

(ii)  a gestão do risco associado ao investimento, incluindo a sua identificação, 

avaliação e acompanhamento. 

 

b) administrar o OIC, em especial: 

 

i) Prestar os serviços jurídicos e de contabilidade necessários a gestão do 

OIC, sem prejuízo da legislação específica aplicável a estas atividades; 

     ii)   Esclarecer e analisar as questões e reclamações dos participantes; 

iii) Avaliar a carteira e determinar o valor das UP; 

     iv) Cumprir e controlar a observância das normas aplicáveis, dos documentos 

constitutivos do OIC e dos contratos celebrados no âmbito da atividade dos 

mesmos; 

    v) Proceder ao registo dos participantes, caso aplicável; 

    vi) Distribuir rendimentos; 

    vii) Emitir, resgatar ou reembolsar as UPs; 

    viii) Efetuar os procedimentos de liquidação e compensação, incluindo o envio 

de certificados; 



     ix) Registar e conservar os documentos; 

     x) Comercilizar UPS dos OIC sob sua gestão;  

 

Como responsável pela condução dos negócios do OIC e sua legal representante, 

compete à entidade gestora comprar, vender, construir, arrendar, trocar e em 

geral transacionar bens imóveis, bem como adquirir, alienar, subscrever, trocar ou 

receber valores mobiliários que, nos termos da lei e do presente regulamento, 

possam integrar o património do OIC, outorgando os respetivos contratos, 

escrituras públicas e contratos promessa de compra e venda e praticando todos 

os atos necessários à sua correta administração. 

 

A entidade gestora deve agir no interesse dos participantes, garantido que todos 

são tratados equitativamente, abstendo-se de colocar os interesses de um grupo 

de participantes acima dos interesses de qualquer outro grupo de participantes. 

 

A entidade gestora deve adotar um elevado grau de diligência na seleção e no 

acompanhamento contínuo dos investimentos, no interesse dos participantes dos 

OICs que gere e da integridade do mercado, assegurando-se de que:  

(i)      dispõe de conhecimentos e compreende a natureza e funcionamento 

dos ativos que integram a carteira do OIC sob gestão;  

(ii)      adota políticas e procedimentos escritos em relação aos deveres de 

diligência a que está sujeita;  

(iii)     aplica mecanismos eficazes de forma a assegurar que as decisões de 

investimento em nome do Fundo são realizadas em conformidade com 

os seus objetivos, politica de investimento e limites de risco.  

 

A entidade gestora responde, perante os participantes, pelo incumprimento ou 

cuprimento defeituoso dos deveres legais e regulamentares aplicáveis e das 

obrigações decorrentes dos documentos constitutivos dos OIC. 

A entidade gestora indemniza os participantes, pelos prejuízos causados em 

consequência de situações a si imputáveis, designadamente: 

 

(i) Erros e irregularidades na avaliação ou na imputação de operações a 

carteira do organismo de investimento coletivo; 

(ii) Erros e irregularidades no processamento das subscrições e resgates; 

(iii) Cobrança de quantias indevidas. 

 

3. As entidades subcontratadas 



 

Não há entidades sub-contratadas. 

 

 

4. O Depositário 

 

O depositário dos ativos do organismo de investimento coletivo é o NovoBanco, 

S.A., com sede na Avenida da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa e encontra-se 

registado na CMVM como intermediário financeiro desde  26 de Setembro de 

2014, sob o nº 362. 

 

O depositário, no exercício das suas funções, age de modo independente, atua 

com honestidade, equidade, profissionalismo, independência e no exclusivo 

interesse dos participantes, estando sujeito, nomeadamente, aos seguintes 

deveres: 

 

      a) Cumprir a lei, os regulamentos, os documentos constitutivos do OIC e o 

contrato celebrado com a entidade responsável pela gestão, designadamente no 

que se refere a aquisição, alienação, subscrição, resgate, reembolso e a extinção 

de unidades de participação do organismo de investimento coletivo; 

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

cumprimento da lei e do regulamento de gestão do OIC de investimento, 

especialmente no que se refere a política de investimentos e ao cálculo do valor 

patrimonial das unidades de participação; 

     c) Guardar os ativos, com exceção de numerário, do OIC, nos seguintes 

termos: 

 

i. No que respeita a instrumentos financeiros que podem ser recebidos em 

depósito ou inscritos em registo:  

(i) O depositário guarda todos os instrumentos financeiros que possam ser 

registados numa conta de instrumentos financeiros aberta nos seus livros e todos 

os instrumentos financeiros que possam ser fisicamente entregues ao depositário; 

(ii) Para este efeito, o depositário deve assegurar que todos os instrumentos 

financeiros que possam ser registados numa conta de instrumentos financeiros 

aberta nos seus livros sejam registados nestes livros em contas separadas, nos 

termos dos nºs 5 a 7 do artigo 306º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, em nome do organismo de 

investimento coletivo ou da entidade responsável pela gestão agindo em nome 



deste, para que possam a todo o tempo ser claramente identificadas como 

pertencentes ao organismo de investimento coletivo, nos termos da lei aplicável; 

 

ii. No que respeita aos demais ativos:  

      a) Verificar que o organismo de investimento coletivo e titular de direitos sobre 

tais ativos e registar os ativos relativamente aos quais essa titularidade surge 

comprovada, devendo a verificação ser realizada com base nas informações ou 

documentos facultados pela entidade responsável pela gestão e, caso estejam 

disponíveis, com base em comprovativos externos;  

     b) Manter um registo atualizado dos mesmos; 

     c) Executar as instruções da entidade responsável pela gestão, salvo se forem   

contrárias a legislação aplicável e aos documentos constitutivos; 

     d) Assegurar que, nas operações relativas aos ativos do organismo de 

investimento coletivo, a contrapartida seja entregue nos prazos conformes a 

prática de mercado; 

     e) Promover o pagamento aos participantes dos rendimentos das unidades de 

participação e do valor do respetivo resgate, reembolso ou produto da liquidação; 

      f) Elaborar e manter atualizada a relação cronológica de todas as operações 

realizadas por conta do organismo de investimento coletivo; 

     g) Elaborar mensalmente o inventário discriminado dos ativos e dos passivos 

do organismo de investimento coletivo; 

     h) Fiscalizar e garantir perante os participantes o cumprimento da legislação 

aplicável e dos documentos constitutivos do organismo de investimento coletivo, 

designadamente no que se refere: i) a política de investimentos, nomeadamente 

no que toca a aplicação de rendimentos; ii) a política de distribuição dos 

rendimentos; 

iii) Ao cálculo do valor, a emissão, ao resgate, reembolso, alienação e extinção de 

registo das unidades de participação; iv) a matéria de conflito de interesses; 

     i) Enviar anualmente a CMVM um relatório sobre a fiscalização desenvolvida e 

informar imediatamente a CMVM de incumprimentos detetados que possam 

prejudicar os participantes; 

     j) Informar imediatamente a entidade responsável pela gestão da alteração dos 

membros do seu órgão de administração, devendo aquela entidade notificar 

imediatamente a CMVM sobre a referida alteração; 

     l) O depositário deve ainda assegurar o acompanhamento adequado dos fluxos 

de caixa do OIC, em particular: a) da receção de todos os pagamentos efetuados 

pelos participantes ou em nome destes no momento da subscrição de unidades 

de participação; b) do correto registo de qualquer numerário do organismo de 



investimento coletivo em contas abertas em nome do organismo de investimento 

coletivo ou da entidade responsável pela gestão que age em nome deste, num 

banco central, numa instituição de credito da União Europeia ou num banco 

autorizado num país terceiro ou noutra entidade da mesma natureza no mercado 

relevante onde são exigidas contas em numerário, desde que essa entidade 

esteja sujeita a regulamentação e supervisão prudenciais eficazes que tenham o 

mesmo efeito que a legislação da União e sejam efetivamente aplicadas, nos 

termos dos nºs 5 a 7 do artigo 30º do Código dos Valores Mobiliários; 

 

O depositário pode subscrever unidades de participação do OIC; 

 

O depositário é responsável, nos termos gerais, perante a entidade responsável 

pela gestão e os participantes, por qualquer prejuízo sofrido pelos participantes 

em resultado do incumprimento doloso ou por negligência das suas obrigações. 

 

O depositário é responsável perante os participantes, de forma direta ou indireta, 

através da entidade responsável pela gestão, consoante a natureza jurídica da 

relação entre o depositário, a entidade responsável pela gestão e os participantes. 

 

O depositário é responsável independentemente de, por acordo da entidade 

responsável pela gestão e mediante contrato escrito, subcontratar a um terceiro a 

guarda de parte ou da totalidade dos instrumentos financeiros. 

 

Poderá ser decidida em Assembleia de Participantes, mediante deliberação obtida 

por acordo de todos os participantes, a substituição do depositário, sendo que 

esta depende de autorização da CMVM. 

 

5. As entidades comercializadoras 

 

A entidade comercializadora das unidades de participação do OIC junto dos 

investidores é o NovoBanco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, nº 195, em 

Lisboa, através dos seus balcões. Esta entidade promove a satisfação dos 

pedidos de subscrição, em caso de aumento de capital do OIC, e apenas durante 

o período de subscrição definido para o mesmo. As entidades comercializadoras 

estão sujeitas ao dever de disponibilizar ao investidor, nos termos do presente 

Regime Geral ou de regulamento da CMVM, a informação que para o efeito lhes 

tenha sido remetida pela entidade responsável pela gestão. 

 



6. Os Peritos Avaliadores de Imóveis 

 

Os imóveis detidos pelo OIC são avaliados por, pelo menos, dois peritos 

independentes, com uma periodicidade mínima de 12 (doze) meses, previamente 

a aquisição ou alienação de ativos, sempre que ocorra uma alteração significativa 

do seu valor, nomeadamente a alteração da classificação do solo e previamente a 

qualquer aumento ou redução de capital, fusão ou a liquidação em espécie. Está 

ainda sujeita a avaliação por peritos, nos mesmos termos, a execução de projetos 

a construção, previamente ao início do projeto, e em caso de aumento, redução 

de capital, cisão ou liquidação do Fundo, com uma antecedência máxima de 3 

(três) meses. 

 

Os peritos avaliadores do OIC são os seguintes: 

 

- OCTÁVIO ANGELO LOPES ESTEVES, engenheiro, Av. dos Estados Unidos da 

América, 73-5º-Dto, 1700-165 Lisboa, registado na CMVM com o nº 

PAI/2003/0019; 

- CPU-CONSULTORES DE AVALIAÇÃO, LDA. com sede na Av. 24 de Julho, nº 

50 – 1º, Lisboa, registada na CMVM com o nº PAI/2003/0014, 

- ESTRUTOVIA-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA. com sede na Rua das 

Laranjeiras, 14 –r/c dtº, 2720-334 Amadora, registada na CMVM com o nº 

PAI/2004/0027; 

- BEM AVALIADO – CONSULTORIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA., com 

sede na Alameda da Quinta de Santo António, nº 5, Núcleo 1, 8º esquerdo, 1600-

675 Lisboa, registado na CMVM sob o nº PAI/2011/0079; 

- João Manuel Dias dos Santos, Rua Luis de Camões, lote 11, Quinta Nova, 2670-     

513 Loures, registado na CMVM sob o nº PAI/2003/0026; 

 

Os peritos avaliadores são selecionados por forma a assegurar a uma adequada 

pluralidade e rotatividade, não podendo ser contratados peritos que se encontrem 

numa situação de incompatibilidade tal como deferido em Regulamento da 

CMVM. 

 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO PATRIMÓNIO DO ORGANISMO DE 

INVESTIMENTO COLETIVO / POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

1. Política de investimento do OIC 



 

1.1. Política de investimento 

O OIC destina-se a promover e desenvolver, a médio e longo prazos, em território 

nacional, projectos imobiliários de loteamento, urbanização e construção de 

habitação (sobretudo segunda residência), de equipamentos turísticos e 

complementares, de golfes e de áreas de lazer, em terrenos de sua propriedade e 

com aptidão para o efeito, cuja localização predominante ocorrerá nos concelhos 

de Alcácer do Sal e Grândola, na zona conhecida como Herdade da Comporta. O 

objectivo final, sem prescindir de atender, em cada momento, a critérios de 

rentabilidade e oportunidade, bem como à evolução do mercado, é a venda dos 

imóveis, em lotes ou depois de construídos, podendo, também, ser destinados a 

arrendamento quando o produto e o mercado o justifiquem. 

2.  Estratégia de Investimentos - O FUNDO é administrado por conta dos 

participantes, em ordem à maximização dos valores das participações e ao bom 

desempenho das suas finalidades económicas, sociais e financeiras. Para a 

realização eficaz dos objectivos que se propõe, a política de aplicações do 

FUNDO será norteada por critérios de rentabilidade, efectiva ou potencial, no 

tocante aos investimentos em bens imobiliários, podendo haver recurso a 

financiamento exterior, quando necessário. A carteira de valores do FUNDO será 

constituída em obediência a critérios de segurança e dela farão parte, para além 

da liquidez considerada adequada, terrenos que se enquadrem na Política de 

Investimento do Fundo, bem como outros prédios, urbanos, mistos, rústicos e 

direitos de exploração sobre imóveis que estejam, de algum modo, relacionados 

com os projectos que o FUNDO pretende desenvolver. Os empreendimentos a 

desenvolver serão, em princípio, destinados aos segmentos de mercado médio e 

médio alto.  

Participação em Sociedades Imobiliárias -  O ativo do OIC pode, ainda, ser 

constituído por participações em sociedades imobiliárias, sem sujeição a qualquer 

limite. 

Participação em Fundos de Investimento Imobiliário – O ativo do OIC pode, 

ainda, ser constituído por unidades de participação de outros fundos de 

investimento imobiliário. Não pode o OIC investir em mais do que 25% do seu 

valor liquido global em unidades de participação de um único fundo. 

 

1.2. Benchmark (parâmetro de referência do mercado imobiliário) 

 

Na gestão do OIC, a entidade gestora não utiliza nenhum parâmetro de 

referência. 



 

1.3. Limites legais ao investimento 

 

No exercício da suas atribuições, a Sociedade Gestora observará os 

condicionalismos legais em vigor relativos aos fundos de investimento fechados 

de subscrição particular, em cujo património o valor dos imóveis (sendo aos 

mesmos equiparadas, neste particular, as participações em sociedades 

imobiliárias e as unidades de participação de outros fundos de invesrimento 

imobiliário) não pode representar menos de 75% (setenta e cinco por cento) do 

activo total do FUNDO, e sendo-lhe especialmente vedado: 

a)  Onerar por qualquer forma os seus valores, excepto para a obtenção de 

financiamento, dentro dos limites legais; 

b)  Conceder crédito, incluindo a prestação de garantias; 

c) Efectuar promessas de venda de imóveis que ainda não estejam na titularidade 

do FUNDO, exceptuando-se as promessas de venda de imóveis efectuadas no 

âmbito da actividade do desenvolvimento de projectos de construção de imóveis. 

 

Limite ao investimento em prédios rústicos - o investimento do OIC em prédios 

rústicos, considerados estes aqueles assim classificados que não tenham uma 

prespetiva de aproveitamento urbanístico, não deve exceder 40% do seu ativo 

total. 

 

Limites no arrendamento – salvo razões expostas à assembleia de participantes 

e por esta aceites, não deve ser concentrada numa única entidade o 

arrendamento de prédios que representem mais de 40% do ativo total do OIC. 

 

A entidade gestora pode, no entanto, por conta do OIC, aceitar a prestação de 

garantias ou a concessão de crédito por participantes do mesmo organismo desde 

que se verifiquem as condições previstas nas alíneas a) e b) do nº 2 do Artigo 

149º do RGOIC, ou seja:  

a ) as operações se enquadrem no exercicio da atividade dos participantes e as 

condições acordadas respeitarem os termos comerciais praticados no mercado; 

ou; 

b) nos organismos de investimento alternativo de subscrição particular ou 

exclusivamente dirigidos a investidores qualificados, haja acordo prévio de todos 

os participantes.   



 

O OIC não estabelece limites ao endividamento. Quando recorrer ao 

endividamento, o OIC deverá ter como objetivo ou a valorização dos bens que 

integram o seu ativo ou o aumento deste pela aquisição de novos bens.   

 

2. Instrumentos financeiros derivados, reportes e empréstimos 

 

2.1. A entidade gestora poderá recorrer à utilização de instrumentos financeiros 

derivados para cobertura do risco do património dos fundos que administre, sendo 

admissíveis os instrumentos financeiros derivados transacionados em mercados 

regulamentados ou fora deles e cujo ativo subjacente e maturidade correspondam 

à natureza dos ativos e passivos detidos pelos fundos. Tendo por base 

requerimento fundamentado da entidade gestora, a CMVM poderá autorizar a 

utilização de outro tipo de instrumentos financeiros derivados. 

 

2.3. Limites – A exposição resultante aos ativos subjacentes dos instrumentos 

financeiros derivados não pode ser superior ao valor do património líquido do OIC. 

Sempre que sejam utilizados instrumentos financeiros derivados transacionados 

fora de mercado regulamentado, o OIC não pode, relativamente a cada 

contraparte, apresentar uma exposição superior a um terço do seu património, 

medida nos termos definidos neste número.     

 

3. Valorização dos ativos 

 

3.1. Momento de referência da valorização 

 

As 12 horas, representam o momento relevante do dia, para: 

- efeitos da valorização dos ativos que integram o património do OIC; 

- a determinação da composição da carteira que irá ter em conta todas as 

transações efetuadas até esse momento. 

 

3.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da Unidade de participação 

O valor da unidade de participação é calculado e divulgado mensalmente, com 

referência ao ultimo dia do mês respetivo e determina-se pela divisão do valor 

liquido global do oIC pelo número de unidades de participação em circulação. 

 



O valor líquido global do OIC é apurado deduzindo a soma dos valores que o 

integram, avaliados de acordo com as normas legais, o montante de comissões e 

encargos até ao momento da valorização da carteira.  

Os imóveis que integram a carteira do OIC serão avaliados em conformidade com 

as regras definidas pelos RGOIC e Regulamento da CMVM, devendo os imóveis 

ser valorizados pela média simples dos valores atribuídos pelos dois peritos 

avaliadores de imóveis nas avaliações efetuadas, salvo regras específicas de 

valorização de para os projetos de construção constantes de Regulamento da 

CMVM.  

Os imóveis são valorizados pelo respetivo custo de aquisição, desde o momento 

que passam a integrar o património do Fundo e até que ocorra uma avaliação 

exigível, de acordo com o RGOIC e/ou Regulamento da CMVM. 

Os projetos de construção devem ser reavaliados de acordo com os métodos 

definidos acima ou sempre que o auto de medição da situação da obra, elaborado 

pela empresa de fiscalização, apresentar uma incorporação de valor superior a 

20% relativamente ao anterior, mas com uma periodicidade mínima de 12 meses 

e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações 

significativas no valor do imóvel.  

As unidades de participação de outros OIC detidos pelo Fundo são valorizadas ao 

último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no 

caso de unidades de participação admitidas a negociação em mercado 

regulamentado as quais se aplica o disposto no parágrafo seguinte. Os restantes 

valores mobiliários são valorizados ao preço de fecho do mercado mais 

representativo e com maior liquidez onde os valores se encontrem admitidos a 

negociação, ou na sua falta, tendo por base modelos de avaliação universalmente 

aceites, ao seu justo valor.  

 

4. Comissões e encargos a suportar pelo organismo de investimento 

coletivo 

 

4.1. Comissão de gestão 

Pelo exercício da sua actividade, a entidade gestora cobrará ao OIC uma 

Comissão de Gestão anual de 0,35 %, calculada mensalmente sobre o valor 

liquido do OIC e cobrada até ao dia  5 do mês seguinte ao termo de cada 

trimestre. 

 

4.2. Comissão de depósito 



- Valor da comissão: um por mil (1º%) nominal, ao ano. 

- Modo de cálculo e cobrança da comissão: Calculada mensalmente sobre o valor 

liquido do OIC e cobrada até ao dia 5 do mês seguinte ao termo de cada trimestre. 

 

4.3. Outros encargos 

Para além da comissão de gestão e de depósito, constituem encargos do OIC 

todas as despesas que são legalmente da responsabilidade dos proprietários de 

imóveis e outros custos diretamente conexos com o património do OIC, que a 

seguir se indicam: 

a) Custos de transação ou de exploração onerosa dos ativos do OIC, relativos as 

compras, vendas e arrendamento de valores por conta do OIC, designadamente 

as notariais, registrais, promocionais e de mediação imobiliária relativamente a 

negócios concretizados para o OIC; 

b) Seguros; 

c) Prestações de condomínio e do fundo de reserva; 

d) Conservação e manutenção dos ativos; 

e) Serviço de segurança e vigilância; 

f) Taxas de saneamento, telecomunicações, eletricidade, gás e água; 

g) Preparo, custas e outras despesas judiciais ocasionadas por ações judiciais em 

que o Fundo esteja envolvido como parte; 

h) Honorários e despesas relacionadas com serviços excecionais (não correntes); 

i) Custos emergentes das auditorias e de avaliações externas exigidas por lei ou 

por Regulamento da CMVM; 

j) Honorários e despesas com as avaliações obrigatórias quando o negócio se 

concretize; 

k) Honorários com o Revisor Oficial de Contas e Auditores externos do Fundo 

relativos a auditorias legalmente exigíveis; 

l) Impostos e taxas relativos a atividade do OIC. 

m) Outras despesas e encargos devidamente documentados e que decorra, de 

obrigações legais; 

n) Taxa de supervisão. 

 

4.4 Custos das Operações realizadas pelo Depositário – Nas operações que 

realizar sobre valores mobiliários que compõem a carteira do OIC, o depositário 

cobrará ao OIC as comissões e outros encargos de acordo com o preçário do 

banco em cada momento em vigor, desde que não sejam operações incluídas nas 

funções normais do banco depositário.     

 



5. Regras de determinação dos resultados do OIC e da sua afetação 

 

Os resultados do OIC são determinados de acordo com os critérios financeiros e 

com as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo, no caso de aquisição 

de imóveis para revenda que envolvam obras de construção ou de infra – 

estruturação, os resultados reconhecidos de acordo com o método do custo 

completo.  

Os resultados gerados pelo OIC e não distribuídos são nele integrados para 

efeitos do cálculo do valor da unidade de participação. 

 

6 - Política de Rendimentos 

 

6.1. Politica de Rendimentos - A politica de rendimentos do OIC privilegia a 

distribuição dos resultados distribuíveis, a qual será viável depois de decorridos os 

primeiros anos em que se verificará essencialmente investimento, caraterizando-

se, portanto, o OIC como um fundo de ditribuição. 

6.2. Montantes Objeto de Distribuição - São distribuíveis os montantes 

correspondentes aos resultados do OIC que excedam as necessidades previsíveis 

de reinvestimento, salvaguardadas que estejam a solvabilidade e solidez 

financeira do OIC, bem como a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios. 

6.3. Critérios de Distribuição - Cabe à entidade gestora definir as m 

necessidades prevísiveis de reinvestimento, bem como os montantes necessários 

para salvaguardar a solvabilidade e solidez financeira do OIC, a sua tesouraria e a 

normal evolução dos negócios, sendo os montantes distribuíveis distribuídos pelos 

participantes em função do número de unidades de participação de que cada um 

seja titular à data da distribuição. 

6. 4. Periodicidade da Distribuição – A periodicidade da distribuição dos 

resultados, quando os houver, é anual, sendo tal distribuição determinada pela 

entidade gestora em face das contas encerradas relativamente a esse ano, e 

concretizada nos trinta dias seguintes ao termo do prazo de consulta das contas 

do OIC.  

6.5 – Publicidade da Distribuição - As distribuições de resultados que vierem a 

ser efetuadas serão devidamente publicitadas ou num jornal de grande circulação 



em Portugal ou através de divulgação no sistema de difusão de informações da 

CMVM. 

 

CAPÍTULO III 

UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO, 

TRANSFERÊNCIA, RESGATE OU REEMBOLSO 

 

1. Características gerais das unidades de participação 

 

1.1. Definição 

O património do organismo de investimento coletivo é representado por partes de 

conteúdo idêntico, que asseguram aos seus titulares direitos iguais, sem valor 

nominal, que se designam unidades de participação. 

 

1.2. Forma de representação 

As unidades de participação podem ser representadas por certificados, 

nominativos ou ao portador, de dez, cem, quinhentas ou mais unidades de 

participação, podendo, mediante decisão da entidade gestora, adotar a forma 

escritural, sendo admitido o seu fracionamento para efeitos de subscrição e de 

resgate ou reembolso. 

 

Não está previsto o pedido de admissão à cotação oficial em bolsa das unidades 

de participação do OIC. 

  

2. Valor da unidade de participação 

 

2.1. Valor inicial 

O valor da unidade de participação para efeitos de constituição do OIC foi de € 

1.000,00 (mil euros). 

 

2.2. Valor para efeitos de subscrição subsequente em aumentos de capital  

Para efeitos de subscrição subsequente que só poderá ter lugar em caso de 

aumento de capital,  o valor da unidade de participação será o definido pela 

entidade responsável pela gestão e corresponderá ao valor da unidade de 

participação do último dia do mês anterior ao da subscrição, confirmado por 

auditor do OIC, que se pronunciará sobre a avaliação do património do OIC. 

 



2.3. Valor para efeitos de resgate 

O valor das unidades de participação para efeitos de resgate é o previsto no ponto 

4.1 alínea b) do presente Capítulo. 

 

3. Condições de subscrição 

 

3.1. Mínimos de subscrição 

O mínimo de subscrição é de quinze unidades de participação. 

 

3.2. Comissões de subscrição 

Não há lugar a comissão de subscrição. 

 

3.3. Data da subscrição efetiva 

A subscrição considera-se efetiva no dia útil seguinte ao da respetiva liquidação 

financeira, sendo que a emissão da unidade de participação só se realiza quando 

a importância correspondente ao preço de emissão for integrada no ativo do OIC.  

 

3.4. Condições Gerais de Subscrição – A subscrição das unidades de 

participação faz-se nos prazos indicados nos números quatro e cinco da presente 

cláusula e formaliza-se pela entrega, nos balcões do Depositário, de uma 

proposta escrita de aquisição de unidades de participação, assinada pelo 

interessado ou seu representante, da qual constará a identificação do proponente, 

a indicação do montante da subscrição a realizar, o mandato conferido à 

Sociedade Gestora para administração do OIC e a declaração de aceitação dos 

termos do presente Regulamento. A Sociedade Gestora apreciará e decidirá da 

aceitação da proposta até ao quinto dia útil seguinte ao recebimento da mesma 

pelo Depositário.  

4.  Prazo da subscrição inicial e da respectiva liquidação financeira – A 

subscrição inicial de unidades de participação decorre durante o prazo de dez 

meses a contar da recepção da autorização de constituição do OIC emitida pela 

Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, prazo este que é repartido em 

cinco períodos sucessivos de dois meses e devendo a subscrição no primeiro 

destes períodos ser de vinte milhões de euros. Os montantes das subscrições que 

se realizarem nos outros períodos de dois meses e a identificação dos 

subscritores devem ser comunicados à CMVM, com referência ao respectivo 

período. A liquidação financeira das unidades de participação subscritas realizar-



se-ão no primeiro dia útil seguinte ao termo do período de dois meses em que as 

respectiva subscrições ocorrerem. 

 

3.4 Subscrição Incompleta – Havendo subscrição incompleta, o capital do OIC 

considera-se automaticamente reduzido para o montante do capital efetivamente 

subscrito, não podendo, porém, o capital inicial ser inferior a € 5.000.000,00. 

 

3.5 Subscrição em espécie - Poderá ser decidida, mediante acordo de todos os 

participantes, a liquidação em espécie dos atos de subscrição de unidades de 

participação deste OIC. 

 

4. Condições de resgate 

4.1. Pré-aviso e Comissões de resgate ou reembolso 

No caso de se verificar a prorrogação do OIC, os participantes que tenham votado 

contrariamente a tal prorrogação, em Assembleia de participantes, têm a 

possibilidade de efetuar um pedido de reembolso das unidades de participação de 

que sejam titulares, nos seguintes termos: 

a) o pedido de resgate será apresentado no prazo de quinze dias subsequentes a 

deliberação de prorrogação da duração do OIC; 

b) o valor das unidades de participação para efeitos de reembolso, corresponderá 

ao valor conhecido e divulgado do último dia do prazo de duração em curso, 

confirmado por parecer do auditor do OIC; 

c) a entidade gestora procederá por uma só vez à liquidação financeira dos 

reembolsos solicitados, no prazo de três meses, contados a partir do termo do 

prazo estabelecido para apresentação do respetivo pedido, podendo aquele prazo 

ser prorrogado até um ano, sempre que, afastada a liquiudação em espécie, se 

mostre necessário proceder à alienação de imóveis. 

d) Não existe comissão de resgate. 

 

4.2. Reembolso em espécie 

Poderá ser decidida em Assembleia de Participantes, mediante deliberação obtida 

por acordo de todos os participantes, a liquidação em espécie dos atos de 

reembolso de unidades de participação deste OIC. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 



A qualidade de participante do OIC adquire-se mediante a subscrição efetiva de 

unidades de participação. 

Os participantes adquirem os seguintes direitos: 

     a) A titularidade da quota-parte do património do Fundo correspondente as 

unidades de participação de que forem titulares; 

     b) A obter, com suficiente antecedência relativamente a subscrição, o 

documento sucinto com as informações fundamentais destinadas aos investidores 

(IFI), qualquer que seja a modalidade de comercialização do organismo de 

investimento coletivo; 

    c) A obter, num suporte duradouro ou através de um sitio na Internet, o 

prospeto e os relatórios e contas anual e semestral, gratuitamente, junto da 

entidade responsável pela gestão e das entidades comercializadoras, qualquer 

que seja a modalidade de comercialização do organismo de investimento coletivo, 

que serão facultados, gratuitamente, em papel aos participantes que o requeiram; 

    d) A subscrever e resgatar as unidades de participação nos termos da lei e das 

condições constantes dos documentos constitutivos, indicando que, nos casos em 

que se verifique um aumento global das comissões de gestão e de depósito a 

suportar pelo organismo de investimento coletivo ou uma modificação significativa 

da politica de investimentos e da politica de distribuição de rendimentos, os 

participantes podem proceder ao resgate das unidades de participação sem pagar 

a respetiva comissão até à entrada em vigor das alterações; 

    e) A receber o montante correspondente ao valor do resgate, do reembolso ou 

do produto da liquidação das unidades de participação; 

    f) A receber a sua quota-parte do OIC em caso de liquidação do mesmo; 

    g) A receber uma parcela dos rendimentos líquidos do Fundo, na proporção da 

sua quota-parte, desde que tal tenha sido decidido pela entidade gestora; 

    h) A participar e votar nas Assembleias de Participantes que venham a ter 

lugar. 

    i) A ser ressarcidos pela entidade responsável pela gestão dos prejuízos 

sofridos, sem prejuízo do exercício do direito de indemnização que lhe seja 

reconhecido, nos termos gerais de direito, sempre que: 

    a) Se verifique cumulativamente as seguintes condições, em consequência de 

erros imputáveis aquela ocorridos no processo de calculo e divulgação do valor da 

unidade de participação: 

    i) A diferença entre o valor que deveria ter sido apurado e o valor efetivamente 

utilizado nas subscrições e resgates seja igual ou superior, em termos 

acumulados a:  



- 0,2%, no caso de organismo de investimento coletivo do mercado monetário e 

de organismo de investimento coletivo do mercado monetário de curto prazo;  

- e 0,5%, nos restantes casos; 

ii). O prejuízo sofrido, por participante, seja superior a € 5,00. 

  b)Ocorram erros na imputação das operações de subscrição e resgate ao 

património do organismo de investimento coletivo, designadamente pelo 

intempestivo processamento das mesmas.  

 

A subscrição de unidades de participação implica a aceitação do disposto no 

regulamento de gestão e confere a entidade gestora os poderes necessários para 

realizar os atos de administração do fundo. 

 

 

CAPÍTULO V 

CONDIÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DO OIC 

 

1. Dissolução e Liquidação 

 

O OIC dissolve-se nos termos da Lei.  

 

Aos participantes não é reconhecido o direito de exigir a liquidação do OIC.  

Quando os interesses dos participantes o recomendarem, a entidade gestora, 

ouvida a Assembleia de Participantes, poderá proceder a liquidação e 

subsequente partilha do OIC, comunicando de imediato esse facto a CMVM e 

procedendo a publicação de aviso no sistema de difusão da CMVM.  

Nos casos em que os Participantes reunidos em Assembleia não votem 

favoravelmente a prorrogação da duração do OIC, e não subsistindo interesse dos 

participantes que tenham votado a favor da prorrogação na continuidade do 

organismo, a Assembleia pode deliberar pela dissolução e liquidação do OIC, o 

respetivo prazo de duração, prazo de reembolso, bem como a liquidação em 

espécie dos reembolsos. 

 A entidade gestora assume a função de liquidatária, realizando as operações 

adequadas a liquidação, realizara o ativo, pagara o passivo e distribuirá aos 

participantes, por meio do depositário, o produto da liquidação, na proporção das 

unidades de participação detidas. Durante o período da liquidação, a entidade 

gestora poderá proceder a reembolsos parciais aos Participantes, mediante prévia 

deliberação favorável da Assembleia, e desde que seja assegurado o pagamento 



de todos os encargos imputáveis aquele, incluindo os respeitantes a respetiva 

liquidação. 

O prazo aplicável para efeitos de pagamento do produto de liquidação, não 

excederá um ano, podendo, excecionalmente e nos termos da lei, este prazo ser 

prorrogado pela CMVM, a pedido fundamentado da Entidade gestora. 

O OIC poderá ainda ser liquidado no decurso de um processo compulsivo 

determinado pela CMVM, nos termos da lei.  

 

Regime Supletivo – À liquidação do OIC aplicar-se-á, com as necessárias 

adaptações, o disposto no Código das Sociedades Comerciais para a liquidação 

das Sociedades.   

 

CAPÍTULO VI 

VICISSITUDES DO OIC 

 

1. Aumento de capital 

O capital do OIC poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, devendo a 

entidade gestora convocar uma Assembleia de participantes para deliberar sobre 

as condições do aumento, os respetivos montantes e prazos de realização, bem 

como se a subscrição e reservada aos atuais participantes. Caso qualquer 

subscrição de aumento de capital não atinja o montante total fixado do capital, o 

mesmo considera-se automaticamente reduzido para o montante do capital 

efetivamente subscrito. 

 

A deliberação do aumento deve ser comunicada a CMVM. 

 

2. Redução de Capital 

 

Salvo casos excecionais devidamente fundamentados pela entidade gestora e 

mediante deliberação favorável da Assembleia de participantes nesses sentido, a 

redução do capital apenas se poderá verificar em caso de reembolso das 

unidades de participação dos participantes que se tenham manifestado contra a 

prorrogação do Fundo. 

 

3. Prazo inicial e Prorrogação 

 



O OIC tem uma duração inicial de dez anos, podendo este prazo ser prorrogado 

por prazos adicionais de 5 anos, mediante deliberação em Assembleia de 

Participantes, nos termos da lei e do presente Regulamento de Gestão.  

 

4. Fusão, Cisão e Transformação 

 

Mediante deliberação favorável da Assembleia de Participantes, o OIC pode ser 

objeto de fusão, cisão ou transformação, que devera ser comunicada a CMVM 

com uma antecedência de 30 (trinta) dias em relação a produção dos seus efeitos. 

Os imóveis do OIC são avaliados previamente a operação de fusão; 

A transformação e cisão do OIC regem-se pelas regras definidas em competente 

Regulamento da CMVM. 

 

5. Assembleia de Participantes 

 

Têm direito a participar na Assembleia de Participantes todos os detentores de 

unidades de participação do OIC, cabendo a cada participante um voto por  cada 

unidade de participação detida.  

 

Compete à entidade gestora a convocação da Assembleia de Participantes por 

aviso publicado com um mínimo de trinta dias de antecedência nos meios de 

divulgação dos deveres de informação consagrados na lei. 

 

Em primeira convocatória, a Assembleia de Participantes poderá deliberar desde 

que estejam presentes ou representados participantes que detenham, pelo 

menos, dois terços (2/3) das unidades de participação do OIC e em segunda 

convocatória, a Assembleia de Participantes deliberará qualquer que seja o 

número de unidades de participação representado. As deliberações serã tomadas 

quando aprovadas por maioria simples de votos representados na Assembleia. 

 

Depende de deliberação favorável da Assembleia de Participantes: 

 

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

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

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

   d) a alteração do prazo de cálculo ou divulgação do valor das unidades de 

participação; 



   e) a emissão ou extinção de unidades de participação para efeitos de, 

respetivamente, de subscrição ou reembolso e respetivas condições; 

   f) o aumento e redução do capital do Fundo; 

   g) a prorrogação da duração do Fundo; 

   h) a fusão, cisão e transformação; 

   i) a substituição da entidade gestora; 

   j) a liquidação do Fundo, quando se pretenda que esta ocorra antes do termo da   

duração; 

   k) o reembolso em espécie. 

 

Regime Subsidiário - Aplica-se ainda à convocação e funcionamento da 

Assembleia de Participantes o disposto na Lei para as assembleias gerais das 

sociedades anónimas.  

 

Acordo dos Participantes – Relativamente a cada operação em que se verifique 

o conflito de interesses, conforme previsto no artigo 147º do RGOIC, não se aplica 

a  exigência da autorização prevista na alínea b) do nº 2 e no nº 4 do referido 

artigo, desde que exista acordo em assembleia de participantes de 75% dos votos 

correspondentes às unidades de participação e; da maioria dos votos 

correspondentes às unidades de participação dos partipantes que não se 

encontrem numa das relações previstas no nº 1 do mesmo artigo. 

 

A Assembleia de Participantes destinada a deliberar sobre a prorrogação do prazo 

de duração do OIC deve realizar-se com uma antecedência mínima de seis meses 

em relação ao termo da duração do OIC.  

 

No caso de ser deliberada a prorrogação do OIC, os participantes que tenham 

votado contrariamente a tal prorrogação, em Assembleia de participantes, tem a 

possibilidade de solicitar o resgate das unidades de participação de que sejam 

titulares, nos termos e condições previstas no ponto 4.1. do Capitulo III do 

presente regulamento de gestão. 

 

Sendo deliberada a não prorrogação e havendo interesse dos participantes que 

tenham votado a favor da prorrogação na continuidade do organismo, este pode 

ser prorrogado verificadas as seguintes condições: 

      a) Haja deliberação favorável a prorrogação do organismo apenas com os 

participantes que votaram a favor da prorrogação; 



      b) Haja acordo quanto a aplicação do critério fixado no número seguinte para 

o valor das unidades de participação ou quanto a outro critério que a assembleia 

de participantes defina, bem como quanto aos critérios de alienação dos ativos 

para efeito do pagamento dos resgates, caso não estejam previamente definidos 

no regulamento de gestão; 

      c) Se verifiquem os requisitos mínimos de constituição de organismo de 

investimento alternativo fechado. 

 

 

PARTE II 

INFORMAÇÃO ADICIONAL PARA EFEITOS DO PREVISTO NO ARTIGO 159º 

DO REGIME GERAL 

CAPÍTULO I 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA 

GESTÃO E OUTRAS ENTIDADES 

 

1. Outras informações sobre a entidade responsável pela gestão 

 

a) Os órgãos sociais da entidade gestora têm a seguinte composição: 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: lugar vago 

Secretario: Paula Cristina Guerreiro Duarte 

 

Conselho de Administração 

Presidente: Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga 

Vogal:Pedro Espírito Santo de Melo Breyner 

Vogal:Vasco Manuel Drago de Sousa Uva 

 

Fiscal Único 

Efetivo: Lugar Vago 

Suplente: Lugar Vago 

 

Principais funções exercidas pelos membros do órgão de administração fora 

da entidade gestora: 

 

CAETANO ESPÍRITO SANTO BEIRÃO DA VEIGA: 



PORTUGAL 

- Presidente da AGGREGATE ANGLE, S.A. 

- Presidente da BENAGIL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

- Presidente da CERCA DA ALDEIA - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. 

- Presidente da CIMENTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

- Administrador da COMPORTA DUNES HOTÉIS E GOLFE - PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES da HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, 

S.A. 

- Administrador da COMPORTA LINKS GOLFE - PROMOÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S.A. 

-  Administrador da COMPORTA LINKS HOTÉIS - PROMOÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A. 

- Presidente E.S. - ESPÍRITO SANTO MEDIAÇÃO IMOBLILIÁRIA,S.A. 

- Presidente ESIM - ESPÍRITO SANTO IMOBILIÁRIO, S.A. 

- Presidente ESPÍRITO SANTO PROPERTY PORTUGAL (SGPS), S.A. 

- Administrador da ESPÍRITO SANTO RESOURCES (PORTUGAL), S.A. 

- Presidente da FAFER - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E DE 

CONSTRUÇÃO, S.A. 

- Presidente da FRANDUR TREZE - GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, 

S.A. 

- Presidente da GESTRES - GESTÃO ESTRATÉGICA ESPÍRITO SANTO, S.A. 

- Administrador da HDC - SERVIÇOS DE TURISMO E IMOBILIÁRIO, S.A. 

- Presidente da IMOSCAY - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

- Presidente da LOTE DOIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

- Presidente da MULTIGER - SOCIEDADE DE COMPRA, VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S.A. 

- Administrador da QUINTA DA FOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

S.A. 



- Administrador da RIOFORTE (PORTUGAL), S.A. 

- Administrador da SANTA MÓNICA - EMPREENDIMENTOS E TURISMO, 

S.A. 

- Presidente da SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A. 

- Presidente da SULIGLOR - IMOBILIÁRIA DO SUL, S.A. 

- Presidente da SUMARIC - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

- Administrador da THE ATLANTIC COMPANY (PORTUGAL) - TURISMO E 

URBANIZAÇÃO, S.A. 

- Manager da NLPG - NEW LABEL PRINTING GROUP, LDA. 

- Manager da COMBINEDIMENSION, LDA. 

- Director da HEREDIA SOUSA PEDRO E VESB, AVALIAÇÕES 

HIPOTECARIAS, ACE 

- Director da SOLITAIRE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, S.A. 

- Director da EMPOR II COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALGODÃO, S.A. 

- Director da EURODISPLAY - GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S.A. 

- Director da HIGIFARMA SGPS, S.A. 

- Director da SKTB SGPS, S.A. 

- Director da HERDADE DO MAR - ACTIVIDADES AGRICOLAS, LDA. 

- Director da SOCIEDADE AGRICOLA E TURÍSTICA VALE DA FERRARIA, 

S.A. 

- Manager da SOCIEDADE PICO DA RAPOSA ACTIVIDADES AGRICOLAS, 

S.A. 

   

LUXEMBURGO 

- Administrador da ESPÍRITO SANTO HEALTH CARE INVESTMENTS S.A. 

- Presidente da ESPÍRITO SANTO INDUSTRIAL, S.A. 

- Presidente da ESPÍRITO SANTO PROPERTY, S.A. 



- Presidente da ESPÍRITO SANTO SERVICES, S.A. 

- Presidente da EUROAMERICAN FINANCE, S.A. 

- Administrador da PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION, S.A. 

- Manager B da USHUAIA GESTÃO E TRADING INTERNATIONAL 

  

BAHAMAS 

- Presidente da ESPÍRITO SANTO RESOURCES, LTD. 

 

BRASIL 

- Administrador PROPERTY BRASIL, S.A. 

- Conselheiro RIOFORTE INVESTMENT HOLDING BRASIL, S.A. 

  

 

U.S.A. 

- Administrador AVEIRO INCORPORATED 

- Administrador CLARENDON PROPERTIES INCORPORATED 

- Administrador ESTORIL INCORPORATED 

- Administrador EUROATLANTIC INCORPORATED 

- Administrador MAYFIELD PROPERTIES LC 

 

BVI 

- Administrador EUROAMERICAN FINANCE CORPORATION 

INCORPORATED 

 

 



 

VASCO MANUEL DRAGO DE SOUSA UVA: 

 

- Administrador da ESPÍRITO SANTO PROPERTY PORTUGAL (SGPS), S.A. 

-      Administradora da ESIM – ESPÍRITO SANTO IMOBILIÁRIO, S.A. 

-      Administrador da E.S. – ESPÍRITO SANTO MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da SERIES – SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, 

S.A. 

-      Administrador da FRANDUR TREZE – GESTÃO MOBILIÁRIA E 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

-  Administrador da MULTIGER – SOC. DE COMPRA, VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S.A. 

-      Administrador da FAFER – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS E DE 

CONSTRUÇÃO, S.A. 

-      Administrador da BENAGIL – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da IMOASCAY – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da SUMARIC – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da CIMENTA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

-      Administrador da LOTE DOIS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

-      Administrador da CERCA DA ALDEIA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da AGGREGATE ANGLE, S.A. 

- Administrador da HOTÉIS TIVOLI, S.A. 

-      Administrador da ESPÍRITO SANTO INDUSTRIAL, S.A. 

-      Administrador da ESPÍRITO SANTO PROPERTY, S.A. 

-      Administrador da ESPÍRITO SANTO SERVICES, S.A. 

-      Administrador da EUROAMERICAN FINANCE, S.A. 



-      Administrador da QUINTA DA FOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

S.A. 

-      Administrador da GESTRES – GESTÃO ESTRATÉGICA, ESPÍRITO SANTO, 

S.A. 

 

PEDRO ESPÍRITO SANTO DE MELO BREYNER: 

 

- Administrador da ESPÍRITO SANTO PROPERTY PORTUGAL (SGPS), S.A. 

-      Administrador da ESIM – ESPÍRITO SANTO IMOBILIÁRIO, S.A. 

-      Administrador da E.S. – ESPÍRITO SANTO MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da SERIES – SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, 

S.A. 

-      Administrador da FRANDUR TREZE – GESTÃO MOBILIÁRIA E 

IMOBILIÁRIA, S.A. 

-  Administrador da MULTIGER – SOC. DE COMPRA, VENDA E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S.A. 

-      Administrador da FAFER – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS E DE 

CONSTRUÇÃO, S.A. 

-      Administrador da BENAGIL – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da IMOASCAY – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da SUMARIC – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da CIMENTA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

-      Administrador da QUINTA DA FOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

S.A. 

-      Administrador da LOTE DOIS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.  

-      Administrador da CERCA DA ALDEIA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

-      Administrador da AGGREGATE ANGLE, S.A. 



-      Administrador da QDP – ESTUDOS, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, S.A. 

-      Administrador da SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA QUINTA DO 

PERU, S.A. 

-      Administrador da SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE AZEITÃO, S.A. 

-      Gerente Único da BEACH HEATH – INVESTIMENTOS UNIPESSOAL, LDA. 

-      Gerente da MCLERIGE – INVESTIMENTOS E GESTÃO, LDA. 

-      Gerente da PEH – RENT-A-HOUSE, LDA. 

-      Presidente da GOCA – GOLF DE OEIRAS CLUBE & ACADEMIA 

-      Presidente do CLUBE DE GOLFE DE VILA NOVA DE SANTO ESTEVÃO 

-      Vogal do CNIG – CONSELHO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO GOLFE 

-      Gerente da DCR &  HDC DEVELOPMENTS – ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, 

LDA. 

 

b) Relações de Grupo 

A entidade gestora, Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., é detida a 100% pela Espírito Santo 

Property Portugal (SGPS), S.A., a qual por sua vez é detida a 100% pela Rio 

Forte Investments, S.A., a qua se encontra em processo de insolvência.  

 

c) Outros organismos de investimento coletivo geridos pela entidade responsável 

pela gestão em Anexo; 

 

d) Contacto para esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas relativas ao OIC: 

Pedro Espírito Santo de Melo Breyner,  Avenida da Liberdade, nº 108, piso 2, 

1250- 146 Lisboa 

Telefone: 213 83 89 40 

 

2. Consultores de Investimento 

O OIC e a entidade gestora não recorrem a prestação de serviços de consultoria 

de investimento. A entidade gestora, através do seu Conselho de Administração, 

aprova as operações referentes as compras, vendas, arrendamentos, construção, 

trocas e em geral, transações de bens imóveis, bem como sobre a aquisição, 



alienação, subscrição, troca ou receção de valores mobiliários que, nos termos da 

lei e do presente regulamento possam integrar o património do OIC. 

 

3. Auditor 

P. Matos Silva, Garcia Jr.,  Pires Caiado & Associados, SROC, LDA., com 

inscrição no Registo de Auditores da Comissão do Mercado de valores Mobiliários 

sob o nº 1054, Rua Luciano Cordeiro, 113, 6º esquerdo, 1150-214 Lisboa. 

 

A fim de acautelar situações suscetíveis de gerar conflitos de interesses a 

entidade gestora garantirá a rotatividade dos auditores do OIC. 

 

4. Autoridade de supervisão 

O OIC está sujeito a supervisão da CMVM. 

 

 

CAPÍTULO II 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

1. Valor da unidade de participação 

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

último dia de cada mês, no sistema de difusão da CMVM.  

 

2. Consulta da carteira  

A composição da carteira do fundo é publicada com referência ao último dia de 

cada mês, no sistema de difusão da CMVM. 

 

3. Documentação  

O regulamento de gestão e os documentos de prestação de contas encontram-se 

a disposição dos interessados através dos meios de difusão de informação da 

CMVM e serão enviados sem encargos aos participantes que o requeiram.  

No prazo de quatro meses após o encerramento das contas anuais (31 de 

Dezembro), a entidade gestora, publicará, no sistema de difusão da CMVM, um 

aviso informando que o conjunto de documentos que integram o Relatório e 

Contas Anual do OIC, se encontra a disposição dos participantes na sua sede e 

na do depositário. 

 

4. Relatório e contas 

 



As contas anuais do OIC são encerradas com referência a 31 de Dezembro. 

 

Os relatórios e contas anuais e semestrais do OIC e respetivos relatórios do 

auditor, com referência a 31 de dezembro e a 30 de junho, são disponibilizados, 

no primeiro caso, nos quatro meses seguintes e, no segundo, nos dois meses 

seguintes à data da sua realização. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

REGIME FISCAL 

 

Tributação do organismo de investimento coletivo 

 

Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”): 

 

O OIC é tributado, a taxa geral de IRC (21% em 2015), sobre o seu lucro 

tributável, o qual corresponde ao resultado líquido do exercício, deduzido dos 

rendimentos (e gastos) de capitais, prediais e mais-valias obtidas, bem como dos 

rendimentos, incluindo os descontos e gastos relativos a comissões de gestão e 

outras comissões que revertam a seu favor. As mais-valias de imóveis adquiridos 

antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos do regime em vigor até 30 

de junho de 2015 na proporção correspondente ao período de detenção daqueles 

ativos até 30 de junho de 2015, enquanto que as mais-valias apuradas com os 

restantes ativos adquiridos antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos 

do regime em vigor até 30 de junho de 2015, considerando-se, para este efeito, 

como valor de realização, o valor de mercado a 30 de junho de 2015.  

O OIC está, ainda, sujeito as taxas de tributação autónoma em IRC legalmente 

previstas, mas encontra-se isento de qualquer derrama estadual ou municipal. 

 

Adicionalmente, pode deduzir os prejuízos fiscais apurados aos lucros tributáveis, 

caso os haja, de um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores. A 

dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o 

montante correspondente a 70% do respetivo lucro tributável. 

 

Imposto do Selo: 

É devido, trimestralmente, Imposto do Selo sobre o ativo líquido global do OIC, a 

taxa de 0,0125%. 



 

Tributação dos participantes: 

No que diz respeito a tributação dos participantes, o regime fiscal aplicável 

assenta numa lógica de “tributação à saída”. A tributação, ao abrigo do novo 

regime, incide apenas sobre a parte dos rendimentos gerados a partir de 1 de 

julho de 2015. Assim, a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa da UP e 

dada pela diferença entre o valor de realização e o valor de aquisição/subscrição 

da UP, exceto quanto a UP adquiridas/subscritas antes de 1 de julho de 2015, em 

que a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa da UP, e dada pela 

diferença entre o valor de realização e o valor da UP/ação que reflita os preços de 

mercado de 30 de junho de 2015 (salvo, no caso das transmissões, se o valor de 

aquisição tiver sido superior). 

 

Pessoas singulares 

 

a). Residentes (i.e., titulares de unidades de participação ou participações sociais 

residentes em território português). 

 

      i. Rendimentos obtidos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial 

ou agrícola.  

 

Os rendimentos distribuídos pelo OIC e os rendimentos obtidos com o resgate de 

UP e que consistam numa mais-valia estão sujeitos a retenção na fonte, a taxa 

liberatória de 28%, podendo o participante optar pelo seu englobamento. Os 

rendimentos obtidos com a transmissão onerosa de UP estão sujeitos a tributação 

autónoma, a taxa de 28%, sobre a diferença positiva entre as mais e as menos 

valias do período de tributação. 

 

    ii. Rendimentos obtidos no âmbito de uma atividade comercial, industrial ou 

agrícola.  

 

Os rendimentos distribuídos pelo OIC estão sujeitos a retenção na fonte, a taxa 

liberatória de 28%, tendo a retenção na fonte a natureza de pagamento por conta 

do imposto devido a final.  

 

Os rendimentos obtidos com o resgate e com a transmissão onerosa de UP 

concorrem para o lucro tributável, aplicando-se as regras gerais dos Códigos de 

IRC e de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 



 

b) Não residentes 

 

Os rendimentos distribuídos pelo OIC e os rendimentos obtidos com o resgate de 

UP são sujeitos a retenção na fonte, a taxa liberatória de 10%. Os rendimentos 

obtidos com a transmissão onerosa de UP são sujeitos a tributação autónoma a 

taxa de 10%. 

 

Pessoas coletivas 

 

a) Residentes 

 

Os rendimentos distribuídos pelo OIC estão sujeitos a retenção na fonte, a taxa de 

25%, tendo o imposto retido a natureza de imposto por conta.  

 

Por outro lado, os rendimentos obtidos com o resgate ou a transmissão onerosa 

da UP não se encontram sujetos a retenção na fonte e  concorrem para o 

apuramento do lucro tributável, nos termos do Código do IRC.  

 

Os rendimentos obtidos por pessoas coletivas isentas de IRC estão isentos de 

IRC, exceto quando auferidos por pessoas coletivas que beneficiem de isenção 

parcial e respeitem a rendimentos de capitais, caso em que os rendimentos 

distribuídos são sujeitos a retenção na fonte, com caráter definitivo, a taxa de 

25%. 

 

b) Não residentes sem estabelecimento estável em Portugal 

 

Os rendimentos distribuídos pelo OIC, enquanto rendimentos de capitais, bem 

como os rendimentos decorrentes de operações de resgate de UP, estão sujeitos 

a retenção na fonte, a título definitivo, a taxa liberatória de 10%.  

 

Os rendimentos obtidos com a transmissão onerosa de UP estão sujeitos a 

tributação autónoma, à taxa de 10%.  

 

No caso de pessoas coletivas residentes em países sujeitos a um regime fiscal 

claramente mais favorável, os rendimentos decorrentes das UP estão sujeitos a 

tributação a taxa de 35%, por retenção na fonte, no caso dos rendimentos 



distribuídos, ou tributação autónoma, à taxa de 25 %, no caso de endimentos 

auferidos com o resgate ou a transmissão onerosa de UP.  

No caso de pessoas coletivas não residentes em território português, os 

rendimentos decorrentes das UP estão sujeitos a tributação à taxa de 25%, por 

retenção na fonte, no caso dos rendimentos distribuídos, ou tributação autónoma, 

no caso de rendimentos auferidos com o resgate ou a transmissão onerosa de 

UP. 

 

Em sede de IMT e Imposto de Selo nas aquisições  

 

São aplicáveis as taxas gerais de IMT e imposto de Selo nas aquisições de 

imóveis pelo OIC. 

 

Em sede de IMI  

 

São aplicáveis as taxas gerais de IMI dos prédios integrados no OIC. 

 

Notas: 

 

- O presente regime fiscal é aplicável a partir de 01 de Julho de 2015. 

 

- A descrição do regime fiscal do OIC e dos seus participantes, acima efetuada, 

não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre a matéria nem constitui 

garantia de que tal informação se mantenha inalterada. 

 

 



 

 

 

ANEXO  

OIC geridos pela entidade responsável  pela gestão a 19 de Maio de 2016 

Denominação Tipo 
Política de 

Investimento 

VLGF em 

euros 

30.04.2016 

Nº 

Participante 

IMOCRESCENTE  

– Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

24.071.927 4 

FIMES UM – 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

25.177.489 1 

INVESFUNDO II- 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projetos 

imobiliários 

-16.724.762 5 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

CORPUS 

CHRISTI 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

12.536.834 1 

INVESURB  - 

Fundo Especial 

de Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo 

Especial de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

6.651.084 4 



INVESFUNDO III - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

-7.590.520 4 

INVESFUNDO V - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

-20.820.176 4 

FIMES II- Fundo 

de Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

31.904.546 1 

INVESFUNDO - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

-15.430.917 4 

PALÁCIO  - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

6.275.977 2 

INVESFUNDO VI - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

7.804.067 4 

INVESFUNDO IV - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projetos  

imobiliários 

402.761 3 



INVESFUNDO VII 

- Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos de 

reabilitação 

urbana 

26.439.419 2 

IMOPRIME - 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

35.867.795 2 

FIMES ORIENTE   

Fundo de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Fundo  de 

Investimento 

Imobiliário 

Fechado 

Promoção e 

desenvolvimento 

de projectos 

imobiliários 

276.796.518 

 
1 

 

Número total de Fundos: 15 

 

Valor total: 393.362.041  

 


