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Disclaimer: Esta análise contém informação de carácter geral e abstrato. A informação disponibilizada não constituiu uma consulta jurídica 

e não deve servir de apoio a qualquer decisão sem aconselhamento profissional qualificado sobre um caso concreto.
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Entrou em vigor no dia 1 de fevereiro de 2019, o Decreto-lei n.º 19/2019, de 28 de janeiro 
(“DL 19/2019”), que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária 
(“SIGI”) – um novo veículo de promoção do investimento e de dinamização do mercado 
imobiliário, em particular do mercado de arrendamento.  

As SIGI têm como atividade principal a aquisição de direitos reais sobre imóveis, para arrenda-
mento ou outras formas de exploração económica, a aquisição de participações em sociedades 
com objeto e requisitos equivalentes e a aquisição de participações em fundos de investimento 
imobiliário cuja política de distribuição de rendimentos seja similar.

Dos aspetos mais relevantes do regime jurídico das SIGI destacamos os seguintes:

1. capital social mínimo: o capital social subscrito e realizado das SIGIs é no mínimo de  
EUR 5.000.000 (cinco milhões de euros), representado por ações ordinárias;

2. ações negociadas em mercado: as SIGIS adotam a forma de sociedades anónimas (com ou 
sem apelo à subscrição pública) e as ações representativas da totalidade do seu capital social 
devem, no prazo de um ano (a contar do registo da sua constituição ou da produção de efeitos 
da conversão de uma sociedade anónima já existente ou de um organismo de investimento 
imobiliário em SIGI), ser admitidas à negociação em mercado regulamentado ou selecionadas 
para negociação em sistema de negociação multilateral situado ou a funcionar em Portugal 
ou noutro Estado membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu;



Para mais informação consulte o nosso site www.ga-p.com ou contacte-nos através do seguinte endereço de email: advogados.lisboa@ga-p.com

2Análise | Março 2019

3. composição do ativo: o ativo das SIGI deve ser constituído maioritariamente por direitos de 
propriedade, direitos de superfície ou outros direitos de conteúdo equivalente sobre imóveis, 
para arrendamento ou para outras formas de exploração económica, respeitando certos limites 
(cumulativos) – (a) o valor dos direitos sobre bens imóveis e participações deve representar pelo 
menos 80 % do valor total do ativo da SIGI,  e (b) o valor dos direitos sobre bens imóveis objeto 
de arrendamento ou de outras formas de exploração económica deve representar pelo menos 
75 % do valor total do ativo da SIGI;

4. distribuição de rendimentos: no prazo de nove meses após o encerramento de cada exercício, as 
SIGI devem distribuir, sob a forma de dividendos pelo menos (a) 90 % dos lucros do exercício que 
resultem do pagamento de dividendos e rendimentos de ações ou de unidades de participação 
e (b) 75 % dos restantes lucros do exercício distribuíveis nos termos do Código das Sociedades 
Comerciais. Acresce que, pelo menos 75 % do produto líquido da alienação de ativos afetos 
à prossecução do objeto social principal da SIGI deve ser objeto de reinvestimento em outros 
ativos destinados à prossecução de tal objeto no prazo de três anos a contar da referida alie-
nação. A reserva legal das SIGI não pode exceder 20 % do capital social, não sendo permitida 
a constituição de outras reservas indisponíveis.

5. limite máximo de endividamento: tendo em conta a necessidade de assegurar a estabilidade 
do sistema financeiro nacional, as SIGI estão sujeitas, a todo o tempo, ao cumprimento de um 
limite máximo de endividamento, não podendo o mesmo corresponder a mais de 60% do valor 
do seu ativo total).

O regime das SIGI contém ainda normas específicas sobre a dispersão do capital social.

Afigurando-se como um novo tipo de sociedade de investimento imobiliário cujo objetivo é a pro-
moção do investimento e a dinamização do mercado imobiliário português, as SIGI beneficiarão 
do regime fiscal neutro aplicável às demais sociedades de investimento imobiliário que se consti-
tuem e operam de acordo com a legislação nacional.


