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É com todo o gosto que apresentamos as contas do OFFICE PARK EXPO – FUNDO 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, relativas ao ano de 2003, para 
vossa apreciação. 
 
As contas foram auditadas, revistas e certificadas pela Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas “Ernst & Young Audit & Associados, SROC”. 
 
 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
 
 
Em 25 de Setembro de 2002, o Conselho Directivo da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários deliberou autorizar a constituição do fundo de investimento 
imobiliário fechado Office Park Expo, mediante oferta particular de subscrição. 

O desenvolvimento de um “Office Park”, na Zona de Intervenção da EXPO’98, com 
um elevado padrão de qualidade, integrado e moderno, é uma necessidade e uma 
oportunidade que não pode deixar de interpelar promotores e investidores nacionais 
de grande relevo. 

O projecto a implementar visa concorrer para o desenvolvimento estruturado de um 
segmento importante do imobiliário de rendimento em Portugal, contribuindo, 
simultaneamente para a afirmação urbanística da Zona de Intervenção da EXPO’98 e 
para o desenvolvimento da oferta de escritórios de qualidade em Portugal, cuja 
procura, fruto da integração europeia e da crescente necessidade das empresas em 
instalarem os seus serviços em espaços dotados de equipamentos modernos e que 
contribuam para o reforço de uma acentuada imagem corporativa, tem aumentado 
significativamente nos últimos anos. 

De facto, as grandes empresas e instituições exigem, cada vez mais, espaços 
tecnicamente bem equipados (ar condicionado, estacionamento, boa acessibilidade, 
piso sobre elevado, iluminação natural, etc.), mantidos segundo altos parâmetros de 
gestão imobiliária (limpeza, segurança, controlo de acesso, prevenção de acidentes, 
jardinagem, etc.) preocupando-se, cada vez mais, com os chamados serviços de 
terceira geração (cablagens estruturadas, acesso a fibra óptica para telecomunicações, 
TV cabo, centralização de compras, etc.). 

Perante o enquadramento exposto e em resposta às necessidades apresentadas surgiu 
a associação entre determinadas entidades institucionais que têm vindo a prosseguir 
estratégias de investimento visíveis no mercado imobiliário nacional, como sejam o 
Fundo de Pensões do Banco de Portugal, o Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa 
Geral de Depósitos, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a 
Fundação Calouste Gulbenkian, tendo em vista a execução de um “Office Park” na 
Zona de Intervenção da EXPO’98. 

A execução do projecto e o seu adequado financiamento têm por veículo um fundo 
de investimento imobiliário fechado de subscrição particular, o “Office Park Expo - 
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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado” cujas unidades de participação foram 
adquiridas pelas acima referidas entidades, as quais, entre si, já assumiram o 
compromisso de proceder aos necessários aumentos de capital até um montante de 
duzentos milhões de euros. 
 
No seguimento da aprovação da CMVM acima referida foi efectuada a subscrição do 
capital inicial do Fundo, no montante de 20 milhões de Euros ( 4.000.000 Unidades de 
participação subscritas a 5 Euros cada ) que foi subscrito 25% por cada um dos 
investidores acima mencionados. 
 
Após o aumento de capital inicial o Fundo tomou, por cessão de posição contratual, o 
lugar dos investidores no contrato de promessa de compra e venda do terreno (Euros 
12.277.026,75) e deu andamento às acções previstas de reunir com a Comissão 
Técnica do Fundo e com o respectivo Comité de Investimento com vista ao 
lançamento de um concurso restrito para selecção da equipa projectista. 
 
Depois de analisadas as várias propostas foi constituído um consórcio entre o atelier 
do Arq. Nuno Leónidas e o atelier do Arq. Frederico Valssassina a quem foi atribuído 
o mandato para execução dos projectos. 
Tendo sido aprovado o estudo prévio pela PARQUE EXPO e pela CML foi 
seleccionada a empresa de fiscalização e executado o projecto de licenciamento que 
foi submetido à aprovação das entidades competentes.  
 
Em 31 de Dezembro de 2003 o valor global do FUNDO era de €uros 19.399.408,57 dos 
quais €uros 13.040.490,67 (incluindo as regularizações de compra de imóveis e os 
valores a regularizar do Fundo) em aplicações imobiliárias e o restante em aplicações 
financeiras remuneradas, a prazo e à ordem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -  ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
 
O ano de 2003 continuou a caracterizar-se por um menor crescimento da economia 
portuguesa relativamente à média da União Europeia. 
 
A taxa de inflação mantém ao longo de 2003 uma razoável estabilidade, 
substancialmente suportada por uma inflação também estável na União Europeia. 
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O Banco Central Europeu, desceu ainda mais as suas taxas directoras durante o ano 
de 2003, acompanhando um efeito semelhante mas ainda mais acentuado do Banco 
Central dos Estados Unidos da América. 
 
Em termos gerais, o ano de 2003 foi marcado por uma continuação do ambiente 
depressivo que se traduziu numa continuação da volatilidade dos mercados 
bolsistas, o que pôs em relevo a oportunidade do investimento imobiliário como 
classe alternativa de activos de rendimento. 
 
Durante o ano 2004 espera-se alguma recuperação dos mercados accionistas. No 
entanto o investimento imobiliário deverá continuar a mostrar dinamismo e 
atractividade, quer pelo continuado baixo nível das taxas de juro quer pela 
necessidade de diversificação dos investimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
3 – PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 
 
O FUNDO adquiriu, durante o ano 2002, por cessão de posição contratual dos 
investidores no CPCV: 
O lote identificado  como “Área Central de Serviços”, parcelas 1.08.01, 1.08.02, 1.09.01 
e 1.09.02 do PP1, com uma área total de 36.200 m2. 
 
Este lote tem uma capacidade construtiva de cerca de 65.635m2 de área bruta de 
construção acima do solo e de cerca de 119.280m2 de área de construção abaixo do 
solo.  
 
 
 
 
 
4 – PERSPECTIVAS PARA O ANO 2004 
 
Com a continuação do crescimento, se bem que moderado, da economia e a 
previsível continuada volatilidade do mercado de acções, é de prever para o ano 2004 
uma evolução ligeiramente mais positiva do mercado imobiliário, sobretudo no que 
se refere aos escritórios de construção recente e bem localizados. 
 
A reestruturação do tecido empresarial português e a evolução da necessidade de 
instalações daí decorrentes, apontam para uma continuada procura de prédios de 
escritórios modernos, bem equipados e flexíveis e com boa acessibilidade e 
estacionamento. Sobretudo se localizados no centro de Lisboa. 
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Por outro lado, a globalização de investimento imobiliário, pelos grandes agentes 
internacionais, irá continuar a tornar as rendibilidades obteníveis no mercado 
português muito interessantes para esses investidores imobiliários transfronteiriços, 
atraindo volume de investimentos para o nosso país, com a consequente manutenção 
de alguma tensão na procura de bons imóveis para arrendamento e possível 
aumento dos preços dos mesmos. 
 
O ano 2004 será portanto o ano em que será desenvolvido o projecto do Office Park 
Expo esperando-se que seja obtido também o respectivo licenciamento junto das 
entidades oficiais. 
 
Durante o Ano 2004 a Norfin irá também desenvolver, sempre em estreita 
colaboração com os orgãos de acompanhamento do Fundo, esforços no sentido de 
poder concretizar arrendamentos a prazo (“forward contracts”) do Office Park. 
 
Já durante o Ano 2003 se desenvolveram esforços no sentido de se encontrar desde já 
um ou mais ocupantes para o Office Park, tendo-se levantado várias hipóteses que se 
encontram em estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 12 de Janeiro de 2004 
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OFFICE PARK EXPO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

              
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

              
(Montantes expressos em Euros) 

              
              
      2003 2002 
      Activo Mais- Menos- Activo Activo 
      ACTIVO   bruto -valias -valias líquido líquido 
           
IMÓVEIS:           
 Terrenos   13,040,491  -   - 13,040,491 12,277,027 
   Total de Imóveis   13,040,491        13,040,491 12,277,027 
       
       
DISPONIBILIDADES:    
 Depósitos à ordem   49,727  -  - 49,727 60,934 
 Depósitos a prazo   6,400,000  -  - 6,400,000 7,650,000 
   Total das disponibilidades   6,449,727  -  - 6,449,727 7,710,934 
              
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO:    
 Proveitos a receber   12,958  -   - 12,958 31,917 
              
   Total do activo   19,503,176   -   -  19,503,176 20,019,878 
              
          
             
Total do número de unidades de participação      4,000,000 4,000,000 

 
    PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO 2003 2002 
      
CAPITAL DO FUNDO:  
 Unidades de participação   20,000,000 20,000,000 
 Resultados Transitados   (88,596)  -
 Resultado líquido do período (511,995) (88,596)
  Total do capital do fundo 19,399,409 19,911,404 
CONTAS DE TERCEIROS:   

     
 Comissões a pagar 76,446 57,925 

  Total de terceiros  76,446 57,925 
       

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO:   
     
 Custos a  Pagar 27,322 50,549 
  Total das Regularizações Passivas  27,322 50,549 
      
  Total do passivo   103,768 103,768 
  Total do capital do fundo e do passivo 19,503,176 19,503,176 

      
      

Valor unitário da unidade de participação 4.8499 4.9779 
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OFFIVE PARK EXPO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
      
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
      

(Montantes expressos em Euros) 
      
      
      

CUSTOS E PERDAS 2003  2002 
      
CUSTOS E PERDAS CORRENTES:    
      
 Comissões:    
  Outras, de operações correntes 585,538  103,236 
 Impostos e taxas:    
  Impostos indirectos 3,686  0 
  Impostos directos 31,571  10,304 
     
 Fornecimentos e serviços externos 49,054  26,577 
     
  Total de custos e perdas correntes 669,849  140,118 
     
      
Resultado líquido do exercício (511,995)  (88,596)
  Total 157,854  51,522 

 

  
  
 

PROVEITOS 
E GANHOS  2003  2002  

       
       
Juros e proveitos equiparados:      
 Outros, de operações correntes  157,853  51,522  
      
       
 Outros  1   -  
   Total de proveitos e ganhos correntes  157,854  51,522  
      
       
 Total  157,854  51,522  
       
       
 Resultados de imóveis:   (49,054)  (26,577)  
 Resultados correntes:   (480,425)  (78,292)  
 Resultados eventuais:  -  -  
 Resultados antes de impostos sobre o rendimento:  -  -  

 Resultado líquido do exercício:  (511,995)  (88,596)  
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS MONETÁRIOS    
Data: 31 de Dezembro de 2003     
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO N                 PERÍODO N-1 
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DE PARICIPAÇÃO DO FUNDO         

RECEBIMENTOS         

Subscrição de Unidades de Participação 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

PAGAMENTOS         

Resgate de Unidades de Participação 0.00   0.00   

Rendimentos pagos aos Participantes 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxo das Operações sobre as Unidades de Participação   0.00   20,000,000.00

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS         

RECEBIMENTOS         

Alienação de Imóveis 0.00   0.00   

Rendimento de Imóveis 0.00   0.00   

Adiantamentos por conta de venda de Imóveis 0.00   0.00   

Outros recebimentos de valores imobiliários 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGAMENTOS         

Aquisição de Imóveis -763,463.92   -12,277,026.75   

Grandes Reparações em Imóveis 0.00   0.00   

Comissões em Imóveis 0.00   0.00   

Despesas Correntes (FSE) com Imóveis -111,438.56   -26,577.36   

Outros pagamentos de valores imobiliários 0.00 -874,902.48 0.00 -12,303,604.11

Fluxo das Operações sobre Valores Imobiliários   -874,902.48   -12,303,604.11

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS         

RECEBIMENTOS:         

Venda de Títulos 0.00   0.00   

Reembolso de Títulos 0.00   0.00   

Resgate de Unidades de Participação 0.00   0.00   

Rendimento de de Títulos 0.00   0.00   

Juros e Proveitos Similares 0.00   0.00   

Vendas de Títulos com Acordo de Recompra 0.00   0.00   

Outros Recebimentos relacionados com a Carteira 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGAMENTOS         

Compra de Títulos 0.00   0.00   

Subscrição de Unidades de Participação 0.00   0.00   

Juros e Custos Similares Pagos 0.00   0.00   

Vendas de Títulos com Acordo de Recompra 0.00   0.00   

Taxas de Bolsa Suportadas 0.00   0.00   

Taxas de Correctagem 0.00   0.00   

Outras Taxas e Comissões 0.00   0.00   

Outros Pagamentos relacionados com a Carteira 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxo das Operações da Carteira de Títulos   0.00   0.00
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS MONETÁRIOS 
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO N                 PERÍODO N-1 

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS         

RECEBIMENTOS         

Juros e Proveitos Similares Recebidos 0.00   0.00   

Recebimento em Operações Cambiais 0.00   0.00   

Recebimento em Operações de Taxa de Juro 0.00   0.00   

Recebimento em Operações sobre Cotações 0.00   0.00   

Comissões em Contratos de Opções 0.00   0.00   

Outras Comissões 0.00   0.00   

Outros Recebimentos em Oper. a Prazo e de Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGAMENTOS         

Juros e Custos Similares Pagos 0.00   0.00   

Pagamento em Operações Cambias 0.00   0.00   

Pagamento em Operações de Taxa de Juro 0.00   0.00   

Pagamento em Operações sobre Cotações 0.00   0.00   

Margem Inicial em Contratos de Futuros 0.00   0.00   

Comissões em Contratos de Opções 0.00   0.00   

Outros Pagamentos Oper. a Prazo e de Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxo das Operações a Prazo e de Divisas   0.00     

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE         

RECEBIMENTOS         

Cobrança de Crédito Vencido 0.00   0.00   

Compras com Acordo de Revenda 0.00   0.00   

Juros de Depósitos Bancários 141,467.69   15,683.94   

Juros de Certificados de Depósito 0.00   0.00   

Outros Recebimentos Correntes -18.16 141,449.53 0.00 15,683.94

PAGAMENTOS         

Comissão de Gestão -448,918.00   0.00   

Comissão de Depósito -25,000.00   0.00   

Despesas com Crédito Vencido 0.00   0.00   

Juros Devedores de Depósitos Bancários 0.00   0.00   

Compras com Acordo de Revenda 0.00   0.00   

Impostos e Taxas -6,283.98   -1,062.41   

Outros Pagamentos Correntes -47,552.25 -527,754.23 -83.52 -1,145.93

Fluxo das Operações de Gestão Corrente   -386,304.70   14,538.01
OPERAÇÕES EVENTUAIS         

RECEBIMENTOS         

Ganhos Extraordinários 0.00   0.00   

Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00   0.00   

Recuperação de Incobráveis 0.00   0.00   

Outros Recebimentos de Operações Eventuais 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGAMENTOS         

Perdas Extraordinárias 0.00   0.00   

Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00   0.00   

Outros Pagamentos de Operações Eventuais 0.00 0.00 0.00 0.00

Fluxo das Operações Eventuais   0.00   0.00
Saldo dos Fluxos Monetários do Período (A)   -1,261,207.18   7,710,933.90

Disponibilidades no Início (B)   7,710,933.90   0.00
Disponibilidades no Fim do Periodo (C)   6,449,726.72   0.00
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ANEXO ÀS CONTAS 
OFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  

 
 
O Office Park Expo  Fundo de Investimento Imobiliário, foi constituído de acordo com Regime Jurídico dos Fundos de
Investimento Imobiliário, aprovado pelo Decreto - Lei nº.60/2002, de 20 de Março, e foi autorizado por comunicação da
Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, datada de 25 de Setembro de 2002, tendo iniciado a sua actividade em 15 de
Outubro de 2002.   Trata-se de um fundo de investimento imobiliário fechado, constituído por um prazo de 10 anos. 
Nos termos da lei e do regulamento de  Gestão do Fundo, este será essencialmente composto por valores
imobiliários e activos líquidos previstos no regulamento de gestão, ou outros legalmente autorizados. 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo mantidos de acordo com o
Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pela CMVM, através do Regulamento nº.11/2002,
de 5 de Julho de 2002, e regulamentação complementar emitida por esta entidade. 
 

Nota 1 
 

Reconhecimento, para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor resultante da média 
aritmética simples das avaliações periciais: 
Não tem aplicação.  

Nota 2  
Número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no período em referência:   
          

Descrição No Início Subscr.ResgatesDist. Res Outros Res.Per No Fim  
                  
                  
Valor base  20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00  
Diferença subs. resgates 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Resultados distribuídos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Resultados acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00-88,595.98-511,995.45 -600,591.43  
Ajustamentos em imóveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
SOMA  20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,399,408.57  
                  
Nº unidades participação 4 000 000 0.00           0.00       4 000 000  
Valor unid. participação 5.00 0.00           0.00       4.85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 3 
Inventário das aplicações em imóveis: 

 
O valor de adiantamentos no montante de € 13 040 490,67 corresponde ao sinal pago pelo terreno adicionado de custos 
incorridos em projectos, cujo processo se encontra em fase adiantada de licenciamento junto das autoridades, prevendo-se 
a realização da escritura e correspondente pagamento do saldo em dívida, durante os próximos meses.          
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Descrição dos Imóveis Área Adiantamentos Data das Valor das Valor do  

        (m2)   avaliações avaliações imóvel 
               
1.Imóveis Situados em Portugal          
  1.1 Projectos de Construção          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços 36,200 13,040,490.67      13,040,490.67 
    Outros          
  1.2 Construções Acabadas          
   1.2.1 Arrendadas          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços          
    Outros          
   1.2.2 Não Arrendadas          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços          
    Outros          
               
2. Imóveis Situados Noutros          
Estados Da União Europeia          
  2.1 Projectos de Construção          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços          
    Outros          
  2.2 Construções Acabadas          
   2.2.1 Arrendadas          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços          
    Outros          
   2.2.2 Não Arrendadas          
    Habitação          
    Comércio          
    Serviços          
    Outros          
               
TOTAL 36,200 13,040,490.67 0.00 0.00 13,040,490.67          
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Nota 4 
Inventário da carteira de títulos e das participações em sociedades imobiliárias: 
Não tem aplicação. 
 

Nota 5 
Carteira de títulos inferior ao mais baixo do custo ou do mercado. 
Não tem aplicação.     
      

Nota 6 
Indicação e justificação das disposições do PCFII que tenham sido derrogados. 
Não tem aplicação. 
 
     

Discriminação da liquidez do fundo:  
      Nota 7 

  (valores em euros)  
        
  Contas       Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final  
                   
              
Numerário     0.00    0.00 
Depósitos à ordem    60,933.90    49,727.30 
Depósitos a prazo e com pré-aviso   7,650,000.00 66,520,000.00 67,770,000.00 6,400,000.00 
Certificado de depósito    0.00 0.00 0.00 0.00 
Outras contas de disponibilidades   0.00 0.00 0.00 0.00 
              

Total 7,710,933.90 66,520,000.00 67,770,000.00 6,449,727.30 
          
          

  
Nota 8  

Valor das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rúbricas de devedores constantes no Balanço: 
Não tem aplicação. 
  

Nota 9  
Indicação e comentários das rúbricas do Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos Monetários.  
Não tem aplicação.   
 

 

Nota 10  
Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pelo fundo, com indicação da natureza  
e valor destas, bem como a sua repartição em conformidade com as rúbricas do Balanço: 
Não tem aplicação. 
    

  
Nota 11  

Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício: 
Não tem aplicação. 
 
 
  

Nota 12  
Discriminação dos impostos retidos na fonte:       

  Os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um regime
específico de tributação em sede de IRC, o qual se encontra definido no artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo cada tipo
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de rendimento tributado de forma autónoma, tendo o Fundo auferido apenas rendimentos de capitais tributados por retenção na
fonte a taxa liberatória:   
          
     Rendimentos    Retenção   
81 - Juros     157,852.73 39,465.35  
      
          

Nota 13 
Discriminação das responsabilidades com e de terceiros:   (Euros)  
 

        

    Montantes   

  Tipo de responsabilidade                 No início No fim  

Subscrição de títulos         0.00 0.00 

Operações a prazo de compra - Imóveis     28,646,395.75.00 28,646,395.75.00

Operações a prazo de compra - Outros    0.00 0.00 

Operações a prazo de venda - Imóveis    0.00 0.00 

Operações a prazo de venda - Outras     0.00 0.00 

Valores recebidos em garantia     12,277,026.75 12,277,026.75 

Valores cedidos em garantia     0.00 0.00 

Outras       0.00 0.00 
                 

         
  O Técnico Oficial de Contas                         A Administração  
             
   TOC 38025        
         
         

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E RELATÓRIO DE  
AUDITORIA 

 

 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria sobre a informação financeira contida no Relatório de gestão e nas demonstrações financeiras 

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, do OFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO FECHADO, gerido por NORFIN – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S.A. as quais compreendem: o Balanço em 31 de Dezembro de 2003 

(que evidencia um total de 19.503.176,20 euros e um total de capital do Fundo de 19.399.408,57 euros, 

incluindo um resultado líquido negativo de 511.995,45 euros), a Demonstração dos resultados e a 

Demonstração dos Fluxos Monetários do exercício findo naquela data, e o correspondente Anexo. 

 
 
RESPONSABILIDADES 
2. É da responsabilidade da referida entidade gestora: 

a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 

posição financeira do Fundo, o resultado das suas operações e os fluxos monetários; 
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b) a preparação de informação financeira de acordo com os princípios contabilísticos geralmente 

aceites em Portugal para os Fundos de Investimento Imobiliário, e que esta seja completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; 

c) a aplicação das políticas e critérios contabilísticos previstos na legislação aplicável e no 

regulamento de gestão do Fundo; 

d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado;  

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade, posição financeira 

ou resultados do Fundo; 

f) o ressarcimento e a divulgação dos prejuízos causados por erros ocorridos no processo de 

valoração e divulgação do valor da unidade de participação ou na imputação das operações de 

subscrição e resgate ao património do Fundo, nos termos legais. 

g) o adequado cumprimento das políticas de investimento e de distribuição dos resultados definidos 

no regulamento de gestão do fundo de investimento;  

h) a inscrição dos factos sujeitos a registo relativos aos imóveis do fundo de investimento;  

i) a adequada valorização dos valores do fundo de investimento;   

j) o controlo das operações referidas no nº 2 do artigo 27 e nos nºs 3 e 6 do artigo 28 do Regime 

Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário (Decreto-Lei nº60/2002); e  

k) o controlo das operações de subscrição e, sendo o caso, de resgate das unidades de participação 

do fundo de investimento. 

 

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de 

prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um 

relatório profissional e independente baseado no nosso exame. 

 

 

ÂMBITO 
 

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja 
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.  Para tanto o referido 
exame incluiu: 

 
- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras; 
- a verificação da conformidade da composição do Fundo com as regras e limites definidos no 

Regulamento de Gestão; 
- a apreciação sobre se é adequada a avaliação dos valores do Fundo; 
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; 
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras; 
- a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; 
- o cumprimento das políticas de investimento e de distribuição dos resultados definidos no 

regulamento de gestão do fundo de investimento; 
- a inscrição dos factos sujeitos a registo relativos aos imóveis do fundo de investimento; 
- a adequada valorização, pela sociedade gestora, dos valores do fundo de investimento;  
- o controlo das operações referidas no nº 2 do artigo 27 e nos nºs 3 e 6 do artigo 28 do Regime 

Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário (Decreto-Lei nº60/2002);e 
- o controlo das operações de subscrição das unidades de participação do fundo de investimento. 

 
5.  O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 

Relatório de Gestão com os restantes documentos de prestação de contas. 
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6.  Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 
 

OPINIÃO 

 
7. Em nossa opinião, a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 

referidos apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, 
a posição financeira do OFFICE PARK EXPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO em 
31 de Dezembro de 2003, o resultado das suas operações e os fluxos monetários no exercício findo 
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os 
fundos de investimento imobiliário, e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, 
objectiva e lícita. 

 
ÊNFASE 
 
8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior chamamos a atenção para a situação seguinte: 
 
- A autorização para a constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Office Park Expo foi 

concedida pela Comissão de Valores Mobiliários em 25 de Setembro de 2002. Dada a recente existência 
do Fundo, o valor dos seus imóveis, constituídos exclusivamente por parcelas de terreno não representa  
ainda  80% do activo total, conforme estabelece o Regulamento de Gestão. 
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Relatorio Anual de Fiscalizacao 

INTRODUÇÃO 
 
1. O presente relatório é emitido nos termos do nº 2 do art.º 451º do Código das Sociedades Comerciais e 

da alínea a) do nº 1 do art.º 52º do Decreto-Lei nº 487/99, de 16 de Novembro. 

 
ÂMBITO 
 
2. Procedemos à revisão legal das contas do OFFICE PARK EXPO – FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, de acordo com as 

Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas e com a extensão considerada necessária nas circunstâncias. Em resultado do exame efectuado 

emitimos a respectiva Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria com data de 11 de 

Fevereiro de 2004. 

 
TRABALHO EFECTUADO 
 
3. O nosso trabalho incluiu, entre outros aspectos, o seguinte: 

 

(1) Acompanhamento da actividade do Fundo, através de reuniões com o Conselho de Administração 

da Sociedade Gestora e outros responsáveis e leitura das actas respectivas, tendo solicitado e 

obtido os esclarecimentos que considerámos necessários. 

 
(2) Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adoptadas pelo Fundo e que 

se encontram divulgadas no Anexo. 
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(3) Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos contabilísticos que 

lhes servem de suporte. 
 

(4) Realização dos testes substantivos seguintes, que considerámos adequados em função da 

materialidade dos valores envolvidos: 

 
a) Confirmação da titularidade do imóvel e dos eventuais ónus ou encargos e apreciação da 

política de seguros. 

 
b) Confirmação directa e por escrito junto de terceiros (nomeadamente bancos e     credores) dos 

saldos de contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas.  Análise e teste das 

reconciliações subsequentes preparadas pela Sociedade Gestora; nos casos em que não 

foi obtida resposta, efectuámos os procedimentos alternativos que considerámos 

necessários. 

 
c) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela Sociedade Gestora. 

 
d) Solicitação directa a advogados e outras entidades de informações sobre cobranças em curso, 

litígios ou acções judiciais pendentes e reclamações e impugnações fiscais, bem como 

honorários em dívida. 

 
e) Análise das situações justificativas da constituição de provisões para redução de activos, para 

passivos ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos. 

 

f) Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos. 

 
g) Análise e teste dos vários elementos de custos, proveitos, perdas e ganhos registados no 

exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo. 

 
(6)       Solicitação e obtenção da Declaração de Responsabilidade do Conselho de 

Administração da Sociedade Gestora do Fundo.  

 

 
COMENTÁRIOS 

 

4. Em consequência do trabalho efectuado, não foram identificados assuntos que mereçam ser aqui 

relatados, para além do referido na Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria.  

 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
5. Finalmente, cumpre-nos informar que apreciámos o relatório de gestão do Fundo preparado pelo 

Conselho de Administração da Sociedade Gestora, o qual satisfaz os requisitos legais.  Verificámos a 

conformidade da informação financeira nele constante com as demonstrações financeiras do exercício. 
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