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“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” 

“(… ) the secret of our success is to understand the expectations of our consumers 

(our clients), as equally well as we know the strategy roles of our organisation(…) 
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Enquadramento 
 
As empresas, em especial as pequenas e 
médias empresas(PME), vêm enfrentando 
acrescidas dificuldades, causadas pela conjun-
tura negativa dos mercados financeiros inter-
nacionais e pelo impacte negativo desta con-
juntura no financiamento daquelas empresas, 
que se vêem privadas do acesso, em condições 
adequadas, aos recursos financeiros de que 
carecem para o desenvolvimento das respecti-
vas actividades. 
No âmbito do plano de recuperação económi-
ca recentemente aprovado pelo Conselho 
Europeu, as políticas públicas nacionais de 
estímulo à actividade económica e ao emprego 
expressamente enquadradas na Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de Dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2009, têm vindo a 
concretizar-se na adopção de instrumentos de 
intervenção pública na economia, especifica-
mente vocacionados para o apoio à actividade 
económica e para o apoio ao emprego e ao 
reforço da protecção social.  
Para esse efeito, têm vindo a ser lançados 
mecanismos específicos de melhoria das con-
dições de financiamento das empresas, em 
especial das PME. 
É nesse contexto que, com a entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 104/2009, de 12 de Maio, é  
criado o Fundo Imobiliário Especial de Apoio 
às Empresas (“FIEAE”), fundo participado 
pelo IAPMEI — Instituto de Apoio às Peque-
nas e Médias Empresas e à Inovação, I. P. 
(“IAPMEI”), e pelo Turismo de Portugal, I. 
P., tendo como sociedade gestora a TF Turis-
mo Fundos SGFII, S.A. 
Esta medida do Governo visa permitir às 
empresas que dela beneficiem a possibilidade 

de mobilizarem os seus activos imobiliários 
por contrapartida de disponibilidades financei-
ras imediatas, assim viabilizando o aumento 
da sua capacidade de investimento . 
Objectivos 
O FIEAE é especialmente vocacionado para a 
aquisição de imóveis integrados no património 
de empresas como forma de dotação destas de 
recursos financeiros imediatos, normalmente 
acompanhada da reserva da utilização e direito 
ou obrigação de recompra desses mesmos 
imóveis pelas empresas transmitentes. 
Concretamente, tem por objectivos o apoio de 
empresas economicamente viáveis, ainda que 
enfrentando eventuais dificuldades financei-
ras, apostando no seu saneamento, na sua 
estabilização e consolidação, na sua moderni-
zação e eventual redimensionamento e, em 
qualquer caso, na criação, manutenção e quali-
ficação do respectivo emprego. 
Os objectivos acima referidos serão prossegui-
dos através da participação do FIEAE em 
diversos instrumentos de financiamento, a 
saber: (i) na generalidade dos casos, através da 
aquisição de imóveis a empresas, em especial 
PME, os quais são subsequentemente dados de 
arrendamento, ou outra forma de cessão one-
rosa da utilização, a essas mesmas empresas 
em termos que assegurem a sua continuada 
utilização, no exercício das respectivas activi-
dades, e o adequado retorno do investimento 
feito pelo fundo em situações especiais, atra-
vés do recurso aos demais instrumentos legal-
mente autorizados para a generalidade dos 
fundos de investimento imobiliário, e, bem 
assim, através da concessão de financiamentos 
tomando como garantia do respectivo reem-
bolso e remuneração imóveis de que as empre-
sas beneficiário  sejam titulares. 
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Presidência do Conselho 
de Ministros 
Resolução do Conselho 
de Ministros nº 56/2009 
de 02-07-2009 
Designa o coordenador 
nacional do Ano Euro-
peu do Combate à 
Pobreza e à Exclusão 
Social (AECPES), a ter 
lugar em 2010, e cria a 
Comissão Nacional de 
Acompanhamento ao 
AECPES. 
 
 
Ministério da Justiça 
Portaria nº 698/2009 de 
02-07-2009 
Alarga a várias conser-
vatórias a competência 
para a tramitação do 
regime especial de 
constituição imediata de 
associações. 
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 Activo do FIEAE 

 

Podem integrar o activo do 
FIEAE quaisquer imóveis sejam 
fracções autónomas ou prédios 
urbanos mistos  ou rústicos inte-
grados no património das  empre-
sas e utilizados no desenvolvi-
mento  das respectivas actividades 
desde que as referidas empresas 
sobre eles tenham direito de pro-
priedade de superfície ou outros 
direitos  com conteúdo equivalen-
te  devendo em qualquer caso ser 
livres de ónus e encargos que difi-
cultem excessivamente  a sua uti-
lização e alienação . 
O activo do FIEAE pode ainda  
ser integrado por qualquer outro 
bem cuja titularidade pela genera-
lidade dos fundos de investimento 
imobiliário  seja autorizada  pela 
lei e pelos regulamentos  aplicá-
veis . 

 

 

 

 

Utilização e Recompra  

dos Imóveis  

Saliente-se que uma das espe-
cificidades do 
FIEAE consis-
te na faculda-
de que a este 
fundo assiste 
de mesmo não 
sendo essa 
pretensão do 
proponente sujeitar a aquisi-
ção dos imóveis à obrigação 
de utilização dos mesmos 
pelo alienante ou por terceiro 
e à prestação pelo alienante 
ou pelo tomador da utilização  
dos imóveis de uma garantia 
em valor e segundo uma 
modalidade  a acordar livre-
mente pelas partes garantia 
essa que poderá constituir na 
retenção pelo FIEAE de uma 
parte do preço de transmissão 
dos imóveis em causa . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por outro lado aquando da 
apresentação dos seus projec-
tos ao FIEAE proponentes 
podem condicionar esses 

mesmos projectos 
consagração  de uma 
opção recompra dos 
imóveis que se propo-
nham alienar ao 
FIEAE, exercível a 
todo o tempo até ao 
termo do prazo em 

que os proponentes se com-
prometam a reservar para si a 
utilização dos mesmos imó-
veis .  

.”..O FIEAE É ESPECIALMENTE VOCACIO-

NADO PARA A AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 

INTEGRADOS NO PATRIMONIO DE EMPRE-

SAS COMO FORMA DE DOTAÇÃO DE 

 Eventos  
 Conferências 

FM 
Law Office  

  

Museu Berardo  
 

Mitos da Arte 
Antologia  Pintores  
Portugueses  

Contemporâneos  

                                                 Fernando Messias/Law Office    

                                                                  Faro - Lisboa  

Praça da Liberdade Edifício Santo António n.º75 1.º /3 8000-164 Faro  

Tef: 289 828 396 / 289 822 299 – Fax: 289 822 300  

Avenida João Crisóstomo n.º 30- 2.ºAndar 1050-127 Lisboa  

Tel:21 050 20 53 Fax: 21 795 81 31  

www-fernandomessias.pt  

 Email Geral:secretariado@fernandomessias.pt 

 Departamento de Marketing Jurídico: marketingofficer@fernandomessias.pt 

 

 

A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para 

qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzida, no seu todo ou em 

parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

Dia 25 de Julho de 2009 
pelas 17 Horas ira 
decorrer no Anfitriatro do 
Museu Berardo em Lis-
boa apresentação do 
livro Mitos de Arte onde 
em conjunto com outros 
artistas o Dr. Fernando 
Messias fará a apresen-
tação do seu trabalho 
em expressão visual. 

Para mais informações através do seguin-
te  email : 

marketingofcer@fernandomessias.pt 

               

O prazo para a apresentação 
de Projectos  pode ser feita 
até ao termo do prazo de 1 
(um) ano a contar da data 
de entrada em vigor do 
diploma em referência (com 
possibilidade de prorroga-
ção). 
 Legislação pertinente   Decre-
to Lei 104/2009 de 12 de Maio  


