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Entrada em vigor do novo regime das sociedades de
investimento e gestão imobiliária (SIGI)
A 10 de janeiro de 2019, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei relativo ao
regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI). Promulgado pelo
Presidente da República e publicado a 28 de janeiro de 2019, este Decreto-Lei n.º
19/2019, de 28 de janeiro, que entrou em vigor no passado dia 1 de fevereiro, marca a
chegada a Portugal de um modelo de sociedade tendência em vários Estados Membros,
uma aproximação às Real Estate Investiment Trusts (REIT).
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Este tipo de sociedades constitui-se e opera nos termos das disposições do referido
Decreto-Lei e, subsidiariamente, segundo o regime aplicável às sociedades anónimas
que, aliás, cumpridos os requisitos, se podem converter em SIGI, à semelhança dos
organismos de investimento imobiliário (OII) sob forma societária, constituídos ao
abrigo do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (RGOIC).
As SIGI procuram ser um veículo de promoção do investimento e dinamização do
mercado imobiliário português, tendo como atividade principal a aquisição de direitos
reais sobre imóveis para arrendamento ou outras formas de exploração económica,
nomeadamente, o desenvolvimento de projetos de construção e reabilitação de imóveis
para habitação ou comércio, e a aquisição de participações em fundos de investimento
imobiliário.
Têm que se constituir sob a forma de sociedade anónima, com um capital social
mínimo de 5 milhões de euros, e as suas ações devem ser colocadas para negociação em
mercado regulamentado ou sistema de negociação multilateral. Estão sujeitas ao
cumprimento de um limite máximo de endividamento (60% do valor ativo) e existe a
obrigatoriedade de distribuição de rendimentos. Por fim, em relação ao regime fiscal,
beneficiarão do regime neutro aplicável às demais sociedades de investimento
imobiliário, designadamente a não consideração para apuramento dos lucros tributáveis
em IRC dos rendimentos de capitais, prediais e mais-valias.assim como à proteção das
famílias. não sejam de considerar obtidos em território português. Caso categorias seja
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