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Pesquisar

Atualidade Automóvel Internacional Mercados e Banca Negócios e Emp Crónicas Suplementos

Ficha Técnica

Paulo Costa Martins, jurista da sociedade de

advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira &

Associados.

Especialistas garantem que as SIGI vão dinamizar o mercado imobiliário em Portugal

Sociedades de gestão imobiliária já estão a captar investimento
estrangeiro

O Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de janeiro, que criou o regime das

sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI), deverá dar um

novo fôlego à captação de investimento, sobretudo estrangeiro. E

dinamizar o mercado imobiliário, em particular o do arrendamento. 

A “Vida Económica” ouviu vários especialistas. Entre eles, Nuno Sá

Carvalho e Paulo Costa Martins, juristas da sociedade de advogados

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados. 

Para o primeiro, a criação deste veículo pode ter “um impacto

significativo” face à escassez de oferta de ativos e à subida de preços. Já

Paulo Costa Martins é perentório. Diz que “ainda é cedo para se fazer uma avaliação” das SIGI no que respeita

à captação de investimento estrangeiro, mas revela que têm tido “várias solicitações de clientes interessados

na constituição de SIGI em Portugal”.

A “Vida Económica” confrontou o advogado Nuno Sá Carvalho sobre notícias vindas a público dando conta da

escassez de edifícios de escritórios, nomeadamente em Lisboa, nas zonas mais centrais, mas, também, já nas

periferias, o que está a obrigar dezenas de multinacionais a esperarem por uma oportunidade. E questionou

o jurista sobre se, com esta escassez de espaços, e fruto da criação deste novo veículo – as SIGI –, a

especulação imobiliária pode aumentar e provocar um aumento incomportável dos preços das rendas em

Lisboa, Porto ou nas cidades onde a pressão imobiliária já é elevada. 

O jurista rejeita a ideia. Frisa que “as SIGI foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico associadas a

objetivos estratégicos de captação de investimento estrangeiro e dinamização do mercado imobiliário, em

particular o mercado de arrendamento”. A criação de um novo veículo com estes objetivos, ao fomentar a

procura, poderá ter “um impacto significativo a dois níveis muito relevantes no mercado nacional: a escassez

de oferta de ativos e a subida de preços”, diz. 

Por outro lado, a atividade das também chamadas ‘Real Estate Investment Trusts’ “poderá potenciar o

aumento de oferta”, diz Nuno Sá Carvalho. Isto, na medida em que “poderá permitir colocar mais ativos no

mercado”. Acredita por isso que, “dada a escassez de ativos para escritórios no mercado, este seja um dos

setores objeto do interesse da SIGI”.

A questão está em saber como regular a atividade destas sociedades sem desvirtuar o mercado imobiliário.

Ora, o jurista da Cuatrecas lembra que as SIGI “têm já paralelo em vários ordenamentos jurídicos”, por

https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/atualidade
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/automovel
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/internacional
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/mercados-e-banca
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/negocios-e-empresas
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/cronicas
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/suplementos-2
https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/outras-1/ficha-tecnica-vida-economica


5/20/2019 Sociedades de gestão imobiliária já estão a captar investimento estrangeiro | VidaEconomica

https://www.vidaeconomica.pt/vida-economica-1/publicacoes/edicao-num-1773-do-vida-economica-de-21022019/suplemento-vida-judiciaria-da-e… 2/8

exemplo, em Espanha, onde, diz, “as SOCIMI são um dos principais veículos de captação de investimento

imobiliário para o país” e “responsáveis por uma fatia muito significativa do investimento no setor”.

 

“Um mercado em franco crescimento”

 

O novo regime das SIGI promete, na verdade, revolucionar o mercado de capitais, diversificando as fontes de

financiamento destas empresas para lá da banca. Perguntámos, por isso, ao jurista Paulo Costa Martins,

especialista em questões bancárias, financeiras e do mercado de capitais, se os bancos podem ficar a perder

no negócio, quer por via dos limites de endividamento impostos, quer por causa da diversificação desse

financiamento com recurso a outras fontes que não a bancária.

O advogado adverte que “as SIGI têm na sua génese o objetivo de permitir o investimento em imobiliário por

pequenos investidores, conferindo-lhes a possibilidade de exposição a um mercado em franco crescimento e

a um produto com um elevado grau de liquidez em virtude da negociação em mercado”.

E em termos da bolsa de valores e do volume de transações, pode dar-se aqui uma ‘revolução’?,

questionámos. Paulo Costa Martins explica que, “apesar de, antes da chegada das SIGI, este tipo de

investimentos já poder ser estruturado como um fundo de investimento, o facto de a carteira das SIGI ter de

ser constituída maioritariamente por imóveis para arrendamento e de as SIGI estarem obrigadas a uma

distribuição quase integral dos seus rendimentos, reforçam ainda mais a liquidez do produto”.

Paulo Costa Martins adverte que “ainda é cedo para se fazer uma avaliação das SIGI no que respeita à

captação de investimento estrangeiro”. Revela, ainda assim, que o mercado já está a mexer. “Temos tido

várias solicitações de clientes interessados na constituição de SIGI em Portugal”, diz.

 

Tributação das SIGI é efetuada na esfera dos investidores

 

O Decreto-Lei n.º 19/2019 prevê que “as SIGI beneficiarão do regime fiscal neutro aplicável às demais

sociedades de investimento imobiliário”. No entanto, esse incentivo fiscal não foi ainda criado. E, dado que o

Governo está em final de legislatura e que só o futuro Governo, cuja cor política se desconhece, assim como a

correlação de forças que emergirá das eleições legislativas de outubro poderá discuti-lo e criá-lo,

perguntámos a Diogo Ortigão Ramos se esta pode ser uma oportunidade perdida para as SIGI.

O especialista da Cuatrecas na área fiscal faz o enquadramento. Antes de mais, diz, “importa clarificar que,

este regime aplicável às SIGI qualifica-as como sociedades de investimento imobiliário (SII)”. Assim, “o quadro

fiscal em sede de IRC e IRS previsto nos artigos 22.º e 22.º-A do EBF para as SII e seus investidores é

integralmente aplicável às SIGI”, que não são tributadas em IRC quanto ao seu ‘core business’. A sua

tributação, diz Diogo Ortigão Ramos, “é efetuada na esfera dos investidores (10% para não residentes, 28%

para individuais e para os demais as taxas gerais)”. 

Acresce que “terá sido intenção do legislador aplicar também às SIGI a tributação em Imposto do Selo

prevista na verba 29.2 da TGIS para as SII”, daqui resultando “uma tributação trimestral de 0,0125% sobre o

valor líquido do seu património”. Isto, “pese embora fosse positivo uma maior clareza quanto a este ponto”,

diz o especialista da Cuatrecasas. 

Dito isto, e beneficiando as SIGI de regime fiscal aplicável aos OIC, Diogo Ortigão Ramos conclui: “não será

pelo fator fiscal que este tipo de veículo não produzirá os efeitos de mercado que estão na sua génese”.

Por outro lado, também não se vislumbra qualquer discriminação fiscal face às sociedades imobiliárias que já

operam no país no mercado de arrendamento e venda e escritórios. Isto, “dada a diferente natureza e as
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finalidades deste tipo de veículo de investimento versus as demais sociedades”. 

A fiscalidade aplicável às SIGI, conclui o jurista, “tem subjacente um quadro legal mais exigente, inerente à

possibilidade de acesso ao capital em bolsa pelo público em geral”. E, além do mais, “as sociedades

imobiliárias existentes poderão converter-se em SIGI”, desde que cumpram o quadro legal para acederem

aos respetivos benefícios fiscais. 

 

Nuno Sá Carvalho, jurista da sociedade de advogados Cuatrecasas, 

Gonçalves Pereira & Associados. 

 

Diogo Ortigão Ramos, jurista da sociedade de advogados Cuatrecasas, 
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Gonçalves Pereira & Associados. 

Marco Silva, analista de mercados, muito crítico

Regime das SIGI “pouco ou nada trará de novo” 

 

 

O recente enquadramento legal das Sociedades de Investimento e Gestão

Imobiliária (SIGI), regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de

janeiro, “pouco ou nada trará de novo, seja ao mercado imobiliário como ao

mercado de capitais”.

A afirmação é de Marco Silva, analista de mercados e CEO da MTT -

Investment Consultants, que considera que “a sua introdução antevê-se

inconsequente e ferida de falácias se nada mais for feito”.

Vejamos. Para Marco Silva, há desde logo “a falsa promessa de estimular a

oferta no mercado de arrendamento, quando atualmente já existem

opções de investimento mais que suficientes para resolver essa questão”.

Para este especialista, “era, por exemplo, muito mais consequente se fosse

decidido um aumento substancial, na vertical, das áreas a construir para

arrendamento habitacional de rendas ‘decentes’”. Ou seja, “controladas de

forma a providenciar uma boa rentabilidade aos investidores, mas de

forma a que [as rendas] sejam comportáveis para a maioria dos cidadãos”.

“Outra falácia é o fomento do mercado de capitais”, considera o analista de

mercados, uma vez que “o capital destas sociedades tem de estar disperso

em bolsa”. Usa, aliás, uma metáfora: “é como construir um bom telhado

sem qualquer estabilidade nas fundações da casa”. 

 

Regime fiscal “bom para estrangeiros, mau para os portugueses”

 

É que, diz Marco Silva, “o mercado de capitais em Portugal está defunto,

sem qualquer vislumbre de melhorias”, não apenas por “completa ausência

na disseminação da literacia financeira”, mas, principalmente, devido aos

“impostos proibitivos para os investidores nacionais”. A esse nível, lamenta

o analista de mercados, o Estado “tributa os ganhos nos valores mobiliários

num investimento de risco elevado tal como um qualquer depósito a prazo

sem risco”.

Depois há os dividendos. E Marco Silva adverte: “não só os dividendos

distribuídos pelas SIGI são tributados às taxas de 28% (IRS) e 25% (IRC),

como as mais-valias provenientes da alienação de ações de uma SIGI são

tributadas às taxas de 28% (IRS) e nos termos gerais para o IRC, para

residentes, individuais ou pessoas coletivas”. No caso dos não residentes, “a

taxa para ambos os rendimentos é de apenas 10%”. Ou seja, é um regime

fiscal “bom para estrangeiros, mau para os portugueses”.
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Paulo Rosa, ‘senior trader’ do Banco Carregosa, otimista

Inexistência de SIGI era “uma lacuna” em Portugal 

 

A inexistência de sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI)

regulamentadas em Portugal era “uma lacuna no mercado imobiliário”

nacional, considera Paulo Rosa, economista e ‘senior trader’ do Banco

Carregosa.

Ouvido pela “Vida Económica” sobre a publicação do diploma que as

regulamenta, o economista não tem dúvidas: “perante a escassez de oferta

imobiliária, nomeadamente no arrendamento habitacional, e o crescente

aumento dos preços dos imóveis, as SIGI vêm dinamizar o mercado de

arrendamento nacional e aumentar o investimento imobiliário em

Portugal”.

Questionado sobre se não teme, no entanto, que os bancos possam ficar a

perder no negócio, quer por via dos limites de endividamento impostos a

estas sociedades, quer por causa da diversificação desse financiamento

com recurso a outras fontes que não a bancária, Paulo Rosa desvaloriza.

Esta é “mais uma alternativa de financiamento”. E, acrescenta,

“provavelmente haverá mercado para todos”. E esta é, também, “mais uma

alternativa, mais um produto, de investimento e aforro para os

portugueses”, diz Paulo Rosa, frisando que as ‘Real Estate Investment

Trusts’, como são conhecidas as SIGI, “financiam-se nos mercados capitais,

nomeadamente nas bolsas”. Elas nasceram nos EUA e, “no país vizinho,

conseguiram já captar em bolsa mais de 20 mil milhões de euros”. 

 

“O catalisador que a bolsa portuguesa precisa”

 

Estamos, pois, perante “um mercado em franco crescimento no estrangeiro

e que urgia ser criado em Portugal, onde existem desequilíbrios no setor

imobiliário, e com potencial de crescimento”.

Em termos da bolsa de valores e do volume de transações, pode dar-se

aqui uma ‘revolução’?, perguntámos a Paulo Rosa. O economista do Banco

Carregosa põe o ‘dedo na ferida’ dizendo que “a bolsa nacional perde valor

e visibilidade há quase vinte anos”, devido à “saída de títulos importantes

envolvidos em polémicas, como o Banco Espírito Santo, Portugal Telecom,

Banif, entre outros”. E isso, diz, “retirou bastante credibilidade ao nosso

mercado perante os investidores estrangeiros”.

Entretanto, “nos últimos anos, os investidores têm substituído a bolsa pelo

mercado imobiliário, logo, muito provavelmente, as SIGI poderão dar

alguma dinâmica à bolsa nacional”, diz Paulo Rosa. Podem, aliás, ser “o
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catalisador que a bolsa portuguesa precisa para ganhar alguma

atratividade perante os investidores estrangeiros”.
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