
























  

 
LUSIMOVEST – Fundo de Investimentos Imobiliários NIF: 720000270 

Rua da Mesquita, nº 6 – 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 

1

Anexo Convocatória Assembleia 
MEMORANDUM – LUSIMOVEST 

I. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FUNDO 

O LUSIMOVEST foi constituído em Julho de 2001 como um fundo fechado de acumulação e de 

subscrição particular, tendo como política de investimento a aquisição e exploração de imóveis 

de rendimento e de promoção imobiliária em diversos segmentos. 

 

O fundo foi constituído com uma duração inicial de 10 anos, a qual poderia ser prorrogada por 

períodos adicionais mediante decisão da Assembleia de Participantes, convocada pela 

Sociedade Gestora.  

 

Após a subscrição inicial de €50.000.000, ocorreram dois aumentos de capital, em 2002 e 2004, 

tendo elevado o capital do fundo para €150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros), 

representado por 3.000.000 (três milhões) de unidades de participação, pertencentes a 172 

participantes.  

 

Entre 21 de Junho de 2011 e 21 de Julho de 2011, na sequência da deliberação favorável à 

prorrogação da duração do Fundo, tomada em Assembleia de Participantes de 20 de Junho de 

2011, mereceram pedidos de resgate 555.216 unidades de participação, com a consequente 

redução automática para 2.444.784 unidades de participação, pertencentes a 50 participantes. 

 

Por deliberação tomada em Assembleia de Participantes de 18 de Janeiro de 2016, foi 

deliberado, por maioria, prorrogar o prazo de duração do Fundo por um período adicional de 5 

anos, a contar do termo do prazo em curso, ou seja, para 19 de Julho de 2021, podendo este 

prazo se prorrogado por iguais períodos. 

 

Entre 19 de Janeiro de 2016 e 18 de Fevereiro de 2016, na sequência da deliberação favorável 

à prorrogação da duração do Fundo, mereceram pedidos de resgate 771.445 unidades de 

participação, com a consequente redução automática para 1.673.339 unidades de participação, 

pertencentes a 23 participantes. 

 

Tal como acima detalhado, ao longo da vida do Fundo ocorreram diversas alterações na 

composição de participantes, que neste momento inclui investidores individuais e investidores 

institucionais. Diversas entidades do Grupo Santander em Portugal mantêm desde a constituição 

uma participação significativa no fundo, correspondente, nesta data, a quase 90% das unidades 

de participação. 
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O investimento esteve concentrado nos momentos subsequentes aos aumentos de capital, tendo 

incluído imóveis de rendimento e projetos de promoção diversos, quer nos segmentos de 

logística, de retalho e residencial. 

 

Os principais projetos de promoção imobiliária foram desenvolvidos enquanto parcerias com 

entidades credíveis e com capacidade, procurando sempre assegurar uma adequada 

remuneração dos capitais do fundo. Desde o seu início o Fundo apresenta, neste momento, uma 

rendibilidade anual líquida desde a constituição de 1,0%. 

 

II. CARTEIRA DO FUNDO 

A atual composição da carteira está resumida no quadro seguinte: 

 

Como se pode observar, os primeiros 2 ativos imobiliários representam quase 50% do fundo. Os 

restantes são um conjunto de investimentos menores, a maioria de rendimento. Os ativos 

sublinhados a cinza encontram-se atualmente em processo de alienação. 
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III. PROPOSTA 

A entidade gestora irá propor na Assembleia de Participantes que votem favoravelmente a 

prorrogação do Fundo por um período adicional de 5 anos.  

Esta proposta assenta em diversos fatores, nomeadamente os seguintes: 

 O Fundo é parte de um conjunto de contratos de arrendamento com maturidades longas 

e com arrendatários solventes que permitem perspetivar rendibilidades adequadas. 

 A entidade gestora tem a expectativa que neste horizonte temporal seja possível alienar 

os ativos que atualmente não geram rendimento e/ou promover o arrendamento dos 

mesmos por forma a melhorarem a rendibilidade do Fundo. 

 

De acordo com o Regulamento de Gestão (disponível no site da CMVM em 

https://web3.cmvm.pt/sdi/fundos/app/rg.cfm?num_fun=%23%22T%5BX%0A) e a legislação 

aplicável, a decisão de prorrogação do fundo será tomada pela Assembleia de Participantes, por 

maioria simples dos votos. 

 

Os participantes que votem desfavoravelmente a decisão de prorrogação, e apenas estes, 

poderão, nos 30 dias subsequentes à aprovação da decisão de prorrogação, apresentar pedido 

de resgate das suas unidades de participação, a preço neste momento ainda incerto, mas que 

corresponderá ao valor conhecido e divulgado do último dia do prazo de duração em curso (i.e., 

19 de Julho de 2021), confirmado por parecer do Auditor do Fundo. Nos ternos do Regulamento 

de Gestão, não está prevista a aplicação de qualquer comissão de resgate. 

 

A Sociedade Gestora receberá todos os pedidos de resgate durante esses 30 dias e, procederá 

por uma só vez à liquidação financeira dos reembolsos solicitados, no prazo de um ano, contado 

a partir da data da deliberação favorável à prorrogação do Fundo, podendo este prazo ser 

prorrogado por decisão da CMVM, mediante requerimento devidamente fundamentado pela 

entidade gestora. 

 

Lisboa, 30 de Novembro de 2020 
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