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A presente nota informativa destina-

se a ser distribuída entre clientes e 

colegas e a informação nela contida 

é prestada de forma geral e abstrata, 

não devendo servir de base para 

qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e 

dirigida ao caso concreto. 

O conteúdo desta Nota não pode ser 

reproduzido no seu todo ou em parte, 

sem a expressa autorização do seu 

editor. 

AS SOCIEDADES DE INVESTIMENTO E GESTÃO 

IMOBILIÁRIA (SIGI) 
DECRETO-LEI N.º 19/2019, de 28 de JANEIRO 

 

Entrou em vigor no dia 1 de fevereiro, o Decreto-Lei n-º 

19/2019, de 28 de janeiro, que procedeu à criação das novas 

Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), numa 

iniciativa legislativa esperada e capaz de dar resposta às 

exigências do mercado imobiliário português. 

1. Enquadramento geral  

 

Nos principais mercados 

europeus, dos quais destacamos 

os casos de sucesso em Espanha 

e na Irlanda, já existia uma figura 

de alguma importância no 

fomento e captação de 

investimento imobiliário: as Real 

Estate Investment Trust, ou REITs.  

As REITs são veículos, em forma 

de sociedades, especialmente 

direcionados para o investimento 

imobiliário e que, através da 

negociação em mercado de 

ações representativas do capital, 

permitem a aquisição de direitos 

reais, para arrendamento ou 

para outro tipo de exploração 

económica de bens imóveis, 

numa postura de captação de 

investimento em ativos 

imobiliários e de dinamização do 

mercado de capitais. 

Na adaptação desta tendência 

ao ordenamento jurídico 

português, entrou em vigor, no 

passado dia 1 de fevereiro, o 

Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de 

janeiro, que introduziu as 

Sociedades de Investimento e 

Gestão Imobiliária (SIGI) no 

sistema legal português, 

passando este tipo de 

sociedades, agora, a estar, à 

semelhança dos principais países 

da União Europeia, 

regulamentadas, potenciando o 

mercado imobiliário português e 

também garantindo a proteção 

dos investidores que aí atuam. 

 

2. Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 

de janeiro 

 

As SIGI são sociedades anónimas, 

pelo que a sua firma deve conter 

a denominação de “Sociedades 

de Investimento e Gestão 

Imobiliária, S.A.” ou “SIGI, S.A.”.  

O capital social mínimo é de 

€5.000.000,00 (cinco milhões de 

euros) representado em ações e 

têm por objeto, principalmente, 

a aquisição de direitos de 

propriedade, de superfície e de 

outros direitos com conteúdo 

equivalente sobre bens imóveis, 

para arrendamento ou para 

outras formas de exploração 

económica, compreendendo 

projetos de construção e de 

reabilitação de imóveis, bem 

como, direitos de utilização de 

loja ou espaço em centro 

comercial ou de espaço em 

escritórios. 

 
 
 
Sociedades de Investimento e Gestão 
Imobiliária (SIGI) 
 
São sociedades-veículos que estão 

vocacionadas para o investimento 

imobiliário e atuam em mercados de 

capitais. 

 

 
Principais características 

 O objeto social deve incluir 

direitos reais sobre bens 

imóveis, para arrendamento 

ou outra forma de 

exploração económica 

 Capital social mínimo de 5 

milhões de euros 

 É permitida a conversão de 

sociedades anónimas em 

SIGI 

 Há limites ao endividamento 

 Há distribuição de lucros 

obrigatória 

 A composição do património 

está sujeita a regras e 

parâmetros pré-definidos 

 Há um limite de capital que 

deve estar disperso 

 O não cumprimento de 

algumas regras pode resultar 

na perda do estatuto de SIGI 
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Podem visar, também, a 

aquisição de participações em 

outras SIGI ou em sociedades 

com sede noutro Estado-membro 

da União Europeia ou do Espaço 

Económico Europeu em que, 

cumulativamente, se verifiquem 

os requisitos do objeto social, 

composição de ativo, capital 

social e distribuição de lucros, e, 

ainda, a aquisição de 

participações ou ações de 

organismos de investimento 

imobiliário sob forma societária 

ou fundos e sociedades de 

investimento imobiliário para 

arrendamento habitacional. 

A constituição das sociedades 

pode ser feita ex novo por 

subscrição pública ou particular 

e pode resultar da conversão de 

sociedades anónimas ou de 

organismos de investimento 

imobiliário sob forma societária 

em SIGI. 

Estas sociedades obedecem a 

requisitos específicos de 

dispersão do capital e a regras 

pré-definidas de composição do 

património, implementando um 

nível de transparência neste 

setor, que tem a capacidade de, 

simultaneamente, estimular o 

nosso mercado de capitais e 

abrir, com alguma estabilidade, 

novas vias de negócio aos 

agentes económicos.  

De facto, as ações que 

representam a totalidade do 

capital das SIGI são admitidas à 

negociação em mercado 

regulamentado ou selecionadas 

para a negociação num sistema 

de negociação multilateral 

localizado ou em funcionamento 

em Portugal ou noutro Estado-

membro da União Europeia ou 

do Espaço Económico Europeu, 

devendo 20% dessas ações estar 

dispersas por investidores titulares 

de participações de menos de 

2% dos direitos de voto constante 

do artigo 20.º do Código dos 

Valores Mobiliários (CVM), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

486/99, de 13 de novembro, na 

sua redação atual. 

Na composição do ativo, o valor 

referente aos direitos reais sobre 

imóveis e participações não 

pode ser inferior a 75% da 

totalidade do valor ativo da SIGI, 

nem o valor dos direitos sobre 

imóveis relativos a arrendamento 

ou outra forma de exploração 

económica ser inferior 80% da 

mesma totalidade. 

Por outro lado, o regime legal das 

SIGI contempla a distribuição de 

lucros, assim como limites ao 

endividamento, ambos 

obrigatórios. A transparência que 

caracteriza esta nova lei obriga à 

distribuição de, pelo menos 75% 

dos lucros do exercício 

distribuíveis nos termos do Código 

das Sociedades Comerciais e de, 

pelo menos, 90% dos lucros 

provenientes do pagamento de 

dividendos e rendimentos de 

ações ou de participações 

distribuídos pelas sociedades 

incluídas no objeto social, e 

garante que não seja 

ultrapassado o limite máximo de 

endividamento de 60% do valor 

do ativo total. 

Existem, por fim, seis condições 

que, uma vez verificadas, 

determinam a perda da 
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qualidade de SIGI da Sociedade, 

assegurando-se, desta forma, o 

cumprimento deste regime legal. 

Assim, se não estiverem 

cumpridos os requisitos 

relativamente ao tipo de 

sociedade e respetivo modelo 

de fiscalização, não observarem 

o objeto social constante da Lei 

ou o capital social mínimo 

permitido; se as regras 

estabelecidas para a 

composição do ativo não forem 

cumpridas, simultaneamente, 

por mais de seis meses; se os 

limites do endividamento não 

estiverem verificados; se for 

incumprida a obrigação de, no 

prazo de um ano, requerer a 

admissão das ações à 

negociação em mercado 

regulamentado ou a seleção 

para negociação em sistema de 

negociação multilateral, situados 

ou a funcionar em Estado-

membro da União Europeia ou 

do Espaço Económico Europeu; 

e, ainda, se não estiverem, pelo 

menos, 20% das ações da SIGI 

dispersas por investidores titulares 

de participações 

correspondentes a menos de 2% 

dos direitos de voto imputados 

nos termos do artigo 20.º do 

Código dos Valores Mobiliários, a 

Sociedade perderá a qualidade 

de SIGI, e, por conseguinte, não 

estará mais sujeita ao Decreto-Lei 

n.º 19/2019, de 28 de janeiro, com 

a consequência de, durante três 

anos, não poder adquirir 

novamente esta qualidade. 

Comparativamente aos 

restantes mercados de 

referência, a grande distinção 

das SIGI portuguesas está na 

ausência de benefícios fiscais, 

que têm caracterizado os 

regimes legais das REITs, mas que 

não encontram paralelo no 

regime legal português. Às SIGI 

portuguesas aplica-se o regime 

fiscal neutro das sociedades de 

investimento imobiliário, ficando 

os rendimentos distribuídos pelos 

detentores de capital sujeitos a 

uma retenção à taxa de 28% e 

de 25% conforme sejam, 

respetivamente, pessoas 

singulares ou coletivas. No caso 

de não residentes em Portugal, a 

tributação é feita a uma taxa 

especial de 10%. 

Além de estarem reguladas por 

este Decreto-Lei, as SIGI estão 

sujeitas às regras aplicáveis às 

sociedades anónimas, assim 

como, no caso de serem 

sociedades abertas, daquelas 

aplicáveis a estas sociedades. 

 

 

Pode consultar o diploma aqui. 

 

Para mais informações contacte: 

 

Francisco Borges de Carvalho 

fborgescarvalho@paccv.com 

 

Matilde Silveira Rodrigues 

msilveirarodrigues@paccv.com 
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