
  

  

Durante o ano de 2014 foi concluída a obra de ampliação e remodelação da 
moradia Bairro do Restelo 38. 

Foi lançado o concurso para a empreitada de remodelação e ampliação da 
moradia Bairro do Restelo 36. 

Ainda durante o ano de 2014 foi celebrado o contrato promessa de compra e 
venda do imóvel onde funciona a loja do Pingo Doce do Alto do Lumiar. Esta 
venda foi concluída já em 2015. 
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OLISSIPO - FEFII 

RELATÓRIO DE 

GESTÃO 2014  

AMBIENTE DE NEGÓCIO 
A procura de casas na região de Lisboa continuou a crescer em 
2014, e a um ritmo superior ao incremento de 47% registado em 
2012 (fonte: SIR), em boa medida sob o impulso de investimento 
estrangeiro, incentivado pelos regimes de Autorização de Residência 
para Investimento (“ARI”) e dos Residentes Não Habituais (“RNH”). 
A APEMIP estima que este investimento tenha atingido €1,5 a €2 mil 
milhões em 2014, e que tenha sido responsável por cerca de 15% 
das transacções. Este incremento da procura conviveu com uma 
oferta rígida, fruto dos poucos projectos lançados desde 2010. 
Assim, a Cushman & Wakefield (“CW”) estimava a taxa de 
desocupação residencial em Lisboa em cerca de 5% no final de 
2014, correspondendo a menos de 20,000 fogos. A Confidencial 
Imobiliário (“CI”) situava, à mesma data, os “yields” dos 
arrendamentos entre 5% e 8%, e reporta uma subida de preços em 
2014 entre 9%, nos segmentos inferiores, e 24% na gama alta, fosso 
a que não será alheio o efeito combinado ARI-RNH. 

No segmento de escritórios o “take up” aumentou significativamente, 
com o volume atingido em 2013 a ser superado nos três primeiros 
trimestres. As rendas “prime” subiram ligeiramente, pela primeira vez 
desde 2011, fixando-se, segundo a CW, em €19,00 por metro 
quadrado / mês. O “prime yield” verificou evolução oposta, situando-
se, ainda segundo a CW, em 7% no final de 2014. A taxa de 
desocupação situava-se em cerca de 12%, também segundo a CW.  

ACTIVIDADE DO FUNDO 
Em termos de operações imobiliárias durante o ano, foi dada 
continuidade e concluída a obra de remodelação do imóvel 
denominado Bairro do Restelo 38, destinado a habitação. Já no final 
do ano, foi celebrado um contrato de arrendamento deste imóvel 
pelo período de 3 anos. 

CONCLUSÃO DA 
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AMPLIAÇÃO E 
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Foi também lançado em 2014 o concurso de empreitada de ampliação e remodelação do imóvel 
denominado Bairro do Restelo 36. 

Em final de Julho de 2014 foi celebrado com a sociedade PREOF I – Gestão e Investimento 
Imobiliários, SA um contrato promessa de compra e venda do imóvel propriedade do Fundo e sito 
no Alto do Lumiar, onde se encontra a funcionar uma loja Pingo Doce. A transacção, no valor de     
€ 4.500.000,00 deveria ter sido concluída em 15 de Dezembro de 2014, o que não ocorreu pelo 
facto do comprador não dispor de fundos para a realização da escritura na data acordada para tal. 
A pedido do comprador foi celebrado um acordo entre as partes, que entrou em vigor em 29 de 
Dezembro, com o reforço do sinal efectuado pela PREOF I, no valor de € 675.000,00. A escritura foi 
celebrada já em 30 de Janeiro de 2015.  

Em conformidade com a política de investimentos do Fundo, no ano de 2014 o Fundo distribuiu 
rendimentos aos participantes no valor de quarenta e sete mil euros. 

Investimentos do Exercício 
Na conclusão da obra da moradia Bairro do Restelo 38  

Alienações do Exercício 
Foi outorgado o contrato promessa de compra e venda do imóvel do Alto do Lumiar, onde funciona 
uma loja do Pingo Doce. A venda foi concluída já em 30 de Janeiro de 2015. 

Comentário aos Resultados 
Conforme contas em anexo, o resultado líquido foi negativo no valor de €78.999,27, incorporando o 
mesmo uma valorização negativa potencial dos imóveis em 2014 no valor de 164 mil euros, como 
indicado pelos Peritos Avaliadores do Fundo. 

O Gross Asset Value (“GAV”) do Fundo cresceu, fixando-se em cerca de €10,6 milhões (€9,6 
milhões em 2013), para o qual contribui favoravelmente o sinal e reforços de sinal recebidos no 
âmbito do CPCV outorgado.  

Proposta de Distribuição de Resultados 
Atendendo aos resultados do exercício de 2014, à situação líquida do Fundo, ao desenvolvimento 
da actividade até à data e ao interesse dos participantes, propõe-se uma distribuição de resultados 
aos participantes do Fundo no valor total de € 370.000,00 (trezentos e setenta mil euros).  

Agradecimentos 
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora apresenta os seus agradecimentos: 

- À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pela colaboração prestada; 

- Ao Banco Português de Gestão pela intervenção enquanto banco depositário do Fundo; 

- Aos Senhores Peritos Avaliadores, de cuja experiência e conhecimento a gestão do Fundo 
muito beneficiou; 

- Ao auditor do Fundo – Deloitte - pelo profissionalismo e independência no trabalho realizado. 
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Perspectivas para 2015 
Em 2015 será efectuada a obra de reabilitação da moradia Bairro do Restelo 36. 

O Fundo procura ainda uma oportunidade de investimento.  

 

Lisboa, 03 de Março de 2015 

 

Pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora, conforme deliberação de 30 de Dezembro 

de 2013. 

 

__________________________ 

Joaquim Miguel Calado Cortes de Meirelles, Administrador Delegado 

 

__________________________ 

Manuel Joaquim Guimarães Monteiro de Andrade, Administrador Delegado 

 

 



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

2014 2013
Activo Mais menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2014 2013

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 1 e 3 1.039.821 579.889 (134.960) 1.484.750 1.568.200 Unidades de participação 2 6.462.150 6.462.150 
Construções 1 e 3 6.332.729 1.489.645 (142.616) 7.679.758 7.641.600 Variações patrimoniais 2 572.850 572.850 

Total de activos imobiliários 7.372.550 2.069.534 (277.576) 9.164.508 9.209.800 Resultados transitados 2 2.433.982 1.360.950 
Resultados distribuídos 2 (47.000) (36.000)

DISPONIBILIDADES Resultado líquido do exercício 2 (78.999) 1.109.032 
Caixa 7 4 - - 4 53 Total do Capital do Fundo 9.342.983 9.468.982 
Depósitos à ordem 7 79.064 - - 79.064 62.124 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 1.375.000 - - 1.375.000 321.000 

Total das disponibilidades 1.454.068 1.454.068 383.177 CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 15 6.423 7.150 

CONTAS DE TERCEIROS Outras contas de credores 15 116.309 81.432 
Outras contas de devedores 1.635 - - 1.635 2.087 Adiantamentos por venda de imóveis 15 1.125.000 -

Total dos valores a receber 1.635 1.635 2.087 Total de valores a pagar 1.247.732 88.582 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 14 473 - - 473 1.671 Acréscimos de custos 16 6.462 22.707 
Despesas com custo diferido 14 3.804 - - 3.804 3.741 Receitas com proveito diferido 16 29.178 27.373 
Outros acréscimos e diferimentos 14 28.277 - - 28.277 7.170 Outros acréscimos e diferimentos 16 26.410 -

Total de acréscimos e diferimentos activos 32.554 32.554 12.582 Total de acréscimos e diferimentos passivos 62.050 50.080 
Total do Activo 8.860.807 2.069.534 (277.576) 10.652.765 9.607.645 Total do Passivo e Capital do Fundo 10.652.765 9.607.645 

Total do número de unidades de participação 2 646.215 646.215 Valor unitário da unidade de participação 2 14,4580 14,6530

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2014.

Pelo Conselho de AdministraçãoO Técnico Oficial de contas



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2014 2013 Notas 2014 2013

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Comissões: Juros e proveitos equiparados:

Em activos imobiliários 18  33.750 -                     Outras, de operações correntes 17  5.885  21.561
Outras, de operações correntes 18  53.462  56.167 Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários Em activos imobiliários 20  291.576  1.438.631
Em activos imobiliários 20  455.544  373.324 Rendimentos de activos imobiliários 21  334.754  110.754

Impostos e taxas: Total de proveitos e ganhos correntes  632.215  1.570.946
Imposto sobre rendimento 12  69.567  48.249
Impostos indirectos 12  7.105  14.160

Fornecimentos e serviços externos 19  92.845  102.544 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Outros custos e perdas correntes -                      520 Ganhos de exercícios anteriores  1.059 -                     

Total de custos e perdas correntes  712.273  594.964 Outros ganhos eventuais 1 -                   133.050
Total de proveitos e ganhos eventuais  1.059  133.050

LUCRO DO EXERCÍCIO 2 -                      1.109.032 PERDA DO EXERCÍCIO 2 78.999 -
 712.273  1.703.996 712.273 1.703.996 

Resultados na carteira de títulos - - Resultados eventuais 1.059 133.050
Resultados de activos imobiliários 77.941 1.073.518 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (9.432) 1.157.281
Resultados correntes (10.491) 1.024.231 Resultados líquidos do período (78.999) 1.109.032

Pelo Conselho de AdministraçãoO Técnico Oficial de contas



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

2014 2013

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação -                   2.500.000
Pagamentos:

Resgates/reembolsos de unidades de participação -                  -                  
Pagamento de rendimentos aos participantes ( 47.000) ( 36.000)

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo ( 47.000)  2.464.000

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Alienação de activos imobiliários (Nota 1) -
Rendimentos de activos imobiliários 413.638 270.677 
Adiantamentos por conta da venda de activos imobiliários 1.125.000 
Outros recebimentos de activos imobiliários -

1.538.638 270.677 
Pagamentos:

Aquisição de activos imobiliários (Nota 1) - (2.970.000)
Grandes reparações em activos imobiliários -
Comissões de activos imobiliários -
Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (134.591) (102.632)
Adiantamento por conta de compra de imóveis - -
Outros pagamentos de activos imobiliários - (315.403)

(134.591) (3.388.035)
Fluxo das operações com activos imobiliários 1.404.047 (3.117.358)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Cobranças de crédito vencido
Juros de depósitos bancários 7.082 22.129 

Pagamentos:
Comissão de gestão (37.650) (39.111)
Comissão de depósitário (12.798) (16.373)
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Impostos e taxas (136.421) (1.688)
Reembolso de empréstimos -
Outros pagamentos correntes (106.369) (9.313)

(293.238) (66.485)
Fluxo das operações de gestão corrente (286.156) (44.356)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício 1.070.891 (697.714)

          Disponibilidades no início do exercício 383.177 1.080.891 

          Disponibilidades no fim do exercício 1.454.068 383.177 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014.

O Técnico Oficial de contas                      Pelo Conselho de Administração
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INTRODUÇÃO 

 

O Fundo Olissipo – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (Fundo) foi autorizado por 

deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 20 de 

Abril de 2006, tendo iniciado a sua actividade em 27 de Abril de 2006. Trata-se de um fundo especial 

de investimento imobiliário fechado, constituído por subscrição particular, pelo período inicial de dez 

anos contados a partir da data da sua constituição, prorrogável por períodos sucessivos de cinco ou 

mais anos desde que aprovado pelos participantes e autorizado pela CMVM. Nos termos da Lei e do 

Regulamento de Gestão do Fundo, este é essencialmente composto por um conjunto de activos 

imobiliários e por outros valores mobiliários, legalmente autorizados. 

 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fundbox - Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S.A. (Sociedade Gestora), sendo as funções de entidade depositária 

(depositário) asseguradas pelo Banco Português de Gestão, S.A. (BPG). 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Contabilístico dos 

Fundos de Investimento Imobiliário. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis 

ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio da continuidade e nos 

registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de 

Investimento Imobiliário, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e 

regulamentação complementar emitida por esta entidade. 

 

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

foram as seguintes: 

 

a) Especialização de exercícios 

 

O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 

recebimento ou pagamento. 
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b) Comissão de gestão 

 

Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora receberá do FUNDO uma comissão de gestão 

anual de 0,5% (taxa nominal), calculada para efeitos internos diariamente sobre o valor do património 

líquido do FUNDO, antes do cálculo de comissão de gestão e de depósito do próprio dia e cobrada 

mensalmente até ao terceiro dia útil do mês seguinte àquele a que diz respeito, com um mínimo 

mensal de € 3.000 (três mil Euros), com as seguintes excepções: 

- Até final de 2013, a comissão de gestão mensal era de €3.000 (três mil Euros). 

- Até final de 2015, o aumento de comissão de gestão anual está limitado a 5%, o que fixa para o 

exercício de 2014 a comissão de gestão anual máxima em €37.800 (trinta e sete mil e oitocentos 

Euros) (€3.150/mês) e para o exercício de 2015 a comissão de gestão anual máxima em €39.690 

(trinta e nove mil seiscentos e noventa Euros) (3.307,50/mês). O montante de comissão é registado 

na rubrica “Comissões” (Nota 18).  

 

c) Comissão de depositário 

 

Destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços prestados ao Fundo. 

 

Pelo exercício das funções que lhe incumbem, o BANCO cobrará ao FUNDO uma comissão anual de 

0,125% (taxa nominal) cobrada trimestralmente até ao final do mês seguinte ao trimestre a que diz 

respeito e calculada diariamente (unidade de participação essa, sem caracter de publicação, excepto 

a do ultimo dia de cada mês) sobre o valor líquido global do Fundo, desde que daí não resulte 

comissão superior à comissão de gestão, registada na rubrica “Comissões” (Nota 18). 

 

d) Taxa de supervisão 

 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 

Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa sobre o valor líquido global do Fundo no 

final de cada mês. Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta taxa ascendia a 0,0266‰. Sempre que 

o montante calculado seja inferior a € 200 ou superior a € 20.000, a taxa mensal devida 

corresponderá a um desses limites. 

 

e) Activos imobiliários 

 

Os imóveis adquiridos pelo Fundo são registados de acordo com os pagamentos efectuados relativos 

a escrituras, registos e eventuais obras de melhoramento ou reconversão. De acordo com a 

legislação em vigor, os imóveis não são amortizados, uma vez que deverão reflectir o seu valor venal, 

determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido caso fossem vendidos em 

condições de mercado. 

 



OLISSIPO – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros-€) 

 3

De acordo com o Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de Janeiro, as aquisições de bens imóveis e as 

respectivas alienações são precedidas dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores 

independentes sujeitos a registo individual junto da CMVM. 

 

Os imóveis são avaliados com uma periodicidade bianual e sempre que ocorra uma alteração, 

significativa no seu valor. A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, 

no contexto do Regulamento nº 7/2007 da CMVM, sendo reanalisada periodicamente por 

comparação do seu valor contabilístico com o resultante das avaliações dos citados peritos 

independentes, devendo cada imóvel ser valorizado no intervalo compreendido entre o valor de 

aquisição e a média aritmética simples dos valores indicados nos relatórios de avaliação. 

 

As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal são 

reconhecidas nas rubricas “Ganhos e perdas em operações financeiras e activos imobiliários – 

Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração de resultados, tendo como contrapartida as 

rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

 

As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são reflectidas na demonstração dos 

resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na 

diferença entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data. 

 

Os adiantamentos por compra de imóveis são registados pelo montante adiantado a terceiros e 

apresentados no activo na rubrica “Activos imobiliários”. 

 

Os adiantamentos por venda de imóveis são registados pelo montante adiantado de terceiros e 

apresentados no passivo na rubrica “Conta de terceiros – Adiantamentos por venda de imóveis”. 

 

f) Unidades de participação 

 

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do Fundo pelo 

número de unidades de participação subscritas. O valor líquido do património corresponde ao 

somatório das rubricas do capital do Fundo, nomeadamente, unidades de participação, variações 

patrimoniais, resultados transitados, rendimentos distribuídos e resultado líquido do exercício. 

 

g) Impostos diferidos 

 

Não são registados impostos diferidos passivos relativos às mais-valias líquidas potenciais que foram 

registadas por via da reavaliação dos imóveis em carteira. 
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1. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, o saldo desta rubrica é composto por activos imobiliários com 

as seguintes características: 

2014

Despesas,

registos e

outros valores

Ano de Custo de imputados Mais valias Valor Valor de Valia

Imóvel avaliação aquisição ao imóvel Obras Total potenciais venal avaliação adicional

Courelas das Silveiras (Prédio misto) 2014 675.000 12.308 - 687.308 363.692 1.051.000 1.051.000 -

Terreno Montes Juntos - Guia (rústico) 2014 270.000 4.210 - 274.210 (134.960) 139.250 139.250 -

Courelas das Silveiras (Prédio rústico) 2014 75.000 3.303 - 78.303 216.197 294.500 294.500 -

1.020.000 19.821 - 1.039.821 444.929 1.484.750 1.484.750 -

Alto do Lumiar 3.300.000 216.955 3.516.955 480.695 3.997.650 3.997.650 -

Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto) 2014 1.110.000 14.155 - 1.124.155 (106.705) 1.017.450 1.017.450 -

Quinta da Marinha, Lote 6 2014 630.000 18.981 10.841 659.822 538.028 1.197.850 1.197.850 -
Bairro do Restelo, nº 17 2014 275.000 14.288 - 289.288 235.712 525.000 525.000 -
Bairro do Restelo, nº 36 2014 220.000 9.998 - 229.998 235.210 465.208 465.208 -
Bairro do Restelo, nº 38 2014 275.000 14.612 222.900 512.512 (35.911) 476.600 476.600 -

5.810.000 288.989 233.741 6.332.729 1.347.029 7.679.758 7.679.758 -

6.830.000 308.810 233.741 7.372.550 1.791.958 9.164.508 9.164.508 -  
2013

Despesas,

registos e Mais/

outros valores (menos)

Ano de Custo de imputados valias Valor Valor de Valia

Imóvel avaliação aquisição ao imóvel Obras Total potenciais venal avaliação adicional

Courelas das Silveiras (Prédio misto) 2013 675.000 12.308 - 687.308 475.342 1.162.650 1.162.650 -

Terreno Montes Juntos - Guia (rústico) 2013 270.000 4.211 - 274.211 (127.461) 146.750 146.750 -

Courelas das Silveiras (Prédio rústico) 2013 75.000 3.302 - 78.302 180.498 258.800 258.800 -

1.020.000 19.821 - 1.039.821 528.379 1.568.200 1.568.200 -

Alto do Lumiar 2012 3.300.000 216.955 - 3.516.955 253.045 3.770.000 3.770.000 -

Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto) 2013 1.110.000 14.156 - 1.124.156 (20.906) 1.103.250 1.103.250 -

Quinta da Marinha, Lote 6 2013 630.000 18.980 10.841 659.821 621.229 1.281.050 1.281.050 -
Bairro do Restelo, nº 17 2013 275.000 14.288 - 289.288 277.162 566.450 566.450 -
Bairro do Restelo, nº 36 2013 220.000 9.998 - 229.998 261.052 491.050 491.050 -
Bairro do Restelo, nº 38 2013 275.000 14.612 104.224 393.836 35.964 429.800 429.800 -

5.810.000 288.989 115.065 6.214.054 1.427.546 7.641.600 7.641.600 -

6.830.000 308.810 115.065 7.253.875 1.955.925 9.209.800 9.209.800 -  

 

O valor de avaliação considerado corresponde à média simples do valor atribuído pelos respectivos 

peritos avaliadores (Nota 3). 
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Construções 

 

Em 31 de Julho de 2014, o Fundo celebrou um contrato-promessa de compra com a PREOF I – 

Gestão e Investimentos Imobiliários, SA, (“PREOF I”), nos termos da qual irá vender, pelo preço de € 

4.500.000, a fracção autónoma designada pela letra “A”, sita no piso zero, com uso exclusivo dos 

espaços de estacionamento situados no piso menos um, do prédio urbano sito no Alto do Lumiar, lote 

99-012, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, onde se encontra instalado um supermercado Pingo 

Doce. O imóvel tem uma área de construção acima do solo de 2.198 m2 e uma área de construção 

abaixo do solo de 2.379 m2 correspondente a 64 estacionamentos. 

O preço acordado previa a liquidação da seguinte forma: i) € 450.000, a título de sinal e princípio de 

pagamento; e ii) o remanescente do montante de € 4.050.000, a ser pago na data de Celebração da 

escritura pública, a qual deveria ter ocorrido em 15 de Dezembro de 2014. Antes da data da escritura 

e em resposta à carta enviada pelo Fundo a informar a data, a hora e o local da escritura (nº 2 da 

cláusula 4ª do CPCV), a PREOF I, transmitiu ao Fundo que, não obstante o referido no CPCV, não 

tinham os fundos necessários para proceder ao pagamento do remanescente do preço da fracção e 

que, portanto não se encontrava em condições para outorgar a respectiva escritura pública de compra 

e venda, quer na data marcada, quer na data que nos termos do nº 10 da cláusula 4 do CPVC ficava 

automaticamente fixada. Nesta sequência foi celebrado um acordo entre as partes, com as seguintes 

condições: i) o Fundo aceitou protelar, até ao dia 30 de Dezembro de 2014, o exercício dos direitos, 

se até essa data a PREOF I lhe entregasse a quantia de € 675.000, como reforço de sinal, passando 

assim a escritura para o dia 30 de Janeiro de 2015. A PREOF I reforçou o sinal como acordado à data 

de 29 de Dezembro de 2014, ficando a escritura agendada para o dia 30 de Janeiro de 2015. 

A escritura realizou-se no dia 30 de Janeiro de 2015, tendo o Fundo recebido a quantia de €3.375.000, 

correspondente ao remanescente do montante a entregar no imóvel.  

 

O imóvel designado por “Quinta da Saudade – Guia (Prédio misto)” é constituído por uma moradia de 

dois pisos do tipo T7 implantada num lote de 10.442 m2, tendo sido edificada em 1978 e totalmente 

remodelada em 2002. Este imóvel localiza-se no interior de um empreendimento designado por 

“Quinta da Saudade”, freguesia da Guia, concelho de Albufeira. 

 

O imóvel designado por “Quinta da Marinha, Lote 6” está situado na Rua Pinhal Bravo, lote 6 num 

condomínio privado dentro da Quinta da Marinha, freguesia e concelho de Cascais, sendo composto 

por um lote de terreno onde está construída uma moradia unifamiliar com dois pisos destinada à 

habitação, com uma área total de 2.090 m2. O imóvel foi construído em 2001. 

 

Em 23 de Agosto de 2011 o Fundo adquiriu três prédios designados por “Bairros do Restelo” 

constituídos por três moradias económicas, sitas no Bairro do Restelo, em Lisboa, nos números 17, 

36 e 38 pelos montantes de € 275.000, € 220.000 e € 275.000, respectivamente. Em 31 de Dezembro 

de 2014 encontram-se arrendados os imóveis denominados “Bairro do Restelo, nº 17” e “Bairro do 

Restelo, nº 38”. 
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Terrenos 

 

O imóvel designado por “Courelas das Silveiras” corresponde a um prédio misto e um prédio rústico 

localizados na Herdade Monte das Silveiras localizada em Courelas da Silveira, freguesia de 

Redondo, concelho de Évora. O prédio misto é composto por um terreno com 87,25 ha e um edifício 

de rés-do-chão destinado à habitação, apresentando um total de área útil de 1.367 m2. O prédio 

rústico é composto por um terreno com 61 hectares.   

 

O “Terreno Montes Juntos” está localizado em Montes Juntos, freguesia da Guia, concelho de 

Albufeira, apresentando uma área de 5.860 m2. 

 

O movimento nos activos imobiliários e nos adiantamentos por compra e venda de imóveis durante 

os exercícios de 2014 e 2013 pode ser resumido da seguinte forma: 

Construções Terrenos
Adiantamentos 
por compra de 

imóveis

Total dos 
Ativos 

Imobiliários

Saldo a 31 de Dezembro de 2012 3.356.244 1.172.655 331.353 4.860.252 

Aquisição de Imóveis 3.300.000 - (330.000) 2.970.000 

Obras 98.639 - - 98.639 

Despesas e registos de aquisição de imóveis 216.955 - - 216.955 

Outros - - (1.353) (1.353)

Valorização de imóveis no exercício (Nota 20) 669.762 395.545 - 1.065.307 

Saldo em 31de Dezembro de 2013 7.641.600 1.568.200 - 9.209.800 

Obras 118.676 - - 118.676 

Valorização de imóveis no exercício (Nota 20) (80.518) (83.450) - (163.968)

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7.679.758 1.484.750 - 9.164.508  
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2. CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está titulado através de 646.215 unidades de participação iguais com um valor 

base de dez Euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os valores do 

Fundo, proporcional ao número de unidades de participação detidas. 

 

O movimento do capital do Fundo em 2014 e 2013 foi o seguinte: 

2014

Saldo em 
31-12-2013

Aplicação 
do 

Resultado

Distribuição 
de 

rendimentos
Aumento 
de Capital

Resultado 
líquido do 
exercício

Saldo em 
31-12-2014

Unidades de participação 6.462.150 - - - - 6.462.150
Variações patrimoniais 572.850 - - - - 572.850
Resultados transitados 1.360.950 1.073.032 - - - 2.433.982
Resultados distribuídos (36.000) 36.000 (47.000) - - (47.000)
Resultado líquido do exercício 1.109.032 (1.109.032) - - (78.999) (78.999)

9.468.982 - (47.000) - (78.999) 9.342.983

Número de unidades de participação 646.215 646.215

Valor da unidade de participação 14,6530 14,4580  

2013

Saldo em 
31-12-2012

Aplicação 
do 

Resultado

Distribuição 
de 

rendimentos
Aumento 
de Capital

Resultado 
líquido do 
exercício

Saldo em 
31-12-2013

Unidades de participação 4.535.000 - - 1.927.150 - 6.462.150
Variações patrimoniais - - - 572.850 - 572.850
Resultados transitados 1.457.472 (96.522) - - - 1.360.950
Resultados distribuídos - - (36.000) - - (36.000)
Resultado líquido do exercício (96.522) 96.522 - - 1.109.032 1.109.032

5.895.950 - (36.000) 2.500.000 1.109.032 9.468.982

Número de unidades de participação 453.500 192.715 646.215

Valor da unidade de participação 13,0010 12,9725 14,6530  

 

De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Sociedade Gestora procederá, com uma 

periodicidade anual, à distribuição dos rendimentos do Fundo, tendo sempre presente o 

acautelamento dos interesses do Fundo e dos seus participantes. Caso a Sociedade Gestora entenda 

justificado, no interesse dos participantes e da consolidação, solidez e expansão do Fundo, 

nomeadamente pela conveniência de reforçar os seus capitais próprios tendo em vista a realização 

de investimentos imobiliários com boas perspectivas de valorização para o Fundo, poderá, obtido o 

acordo dos participantes, não proceder à distribuição de rendimentos, ou distribuí-los apenas 

parcialmente. O acordo dos participantes será expresso mediante ratificação, em Assembleia de 

Participantes, da alteração da política de distribuição de rendimentos. Os rendimentos a distribuir pelo 

Fundo são os que resultem dos proveitos líquidos das suas aplicações e das mais-valias realizadas, 

deduzidos os encargos que o Fundo suportar nos termos do Regulamento de Gestão. 

 

Em 2014, o Fundo distribuiu rendimentos no montante de € 47.000 aos seus participantes. 

 

Dado tratar-se de um Fundo Fechado, as unidades de participação só são reembolsáveis aquando da 

sua liquidação ou redução do capital do Fundo. 
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3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a carteira de activos imobiliários tinha a seguinte composição: 

 

2014
Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor do

Imóvel / Terreno (m2) aquisição avaliação avaliação avaliação avaliação Imóvel Localização

1. Imóveis situados em Portugal
1.1 Terrenos

Prédio Misto,Redondo 87.250 687.308 31-12-2014 1.001.000 31-12-2014 1.101.000 1.051.000 Redondo
Prédio Rustico,Redondo 61.000 78.303 31-12-2014 269.000 31-12-2014 320.000 294.500 Redondo
Prédio Rústico, Monte Juntos, Guia 5.860 274.210 31-12-2014 132.000 31-12-2014 146.500 139.250 Guia

Total 1.039.821 1.402.000 1.567.500 1.484.750

1.4 Construções
1.4.1 Não Arrendadas

Alto do Lumiar Lt99/012, Lisboa 2.356 3.516.955 30-12-2014 3.872.500 31-12-2014 4.122.800 3.997.650 Lisboa
Bairro Restelo nº 17, Lisboa 310 289.288 31-12-2014 518.000 31-12-2014 532.000 525.000 Lisboa
Bairro Restelo nº 38, Lisboa 232 512.511 31-12-2014 469.200 31-12-2014 484.000 476.600 Lisboa

1.4.2 Arrendadas
Prédio Urbano, Quinta da Marinha,Cascais 1.025 659.822 31-12-2014 1.196.000 31-12-2014 1.199.700 1.197.850 Cascais
Prédio Urbano, Quinta da Saudade, Guia 250 1.124.155 31-12-2014 998.900 31-12-2014 1.036.000 1.017.450 Guia
Bairro Restelo nº 36, Lisboa 291 229.998 31-12-2014 431.416 31-12-2014 499.000 465.208 Lisboa

Total 6.332.729 7.486.016 7.873.500 7.679.758

Total 7.372.550 8.888.016 9.441.000 9.164.508
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Disponibilidades 

 

2014
Juros Valor

Liquidez Moeda Decorridos Global
7.1.1 Numerário EUR

Caixa 4
7.1.2 Depósitos à ordem

DO Caixa Geral de Depositos   0.00% EUR - 9.431
DO Novo Banco 0.00% EUR - 36.712
DO Banco Português de Gestão   0.00% EUR - 32.921

7.2.1 Depósitos com pré-aviso e a prazo
DP Novo Banco 0.75% 08/12/2014 a 
07/01/2015

EUR 25 50.025

DP Banco Português de Gestão 2.00% 
15/12/2014 a 14/01/2015

EUR 425 450.425

DP Banco Português de Gestão 1.37% 
30/12/2014 a 14/01/2015

EUR 15 200.015

DP Caixa Geral de Depósitos 0.40% 
31/12/2014 a 01/02/2015

EUR 8 675.008

473 1.454.541 

Juros Valor
Outros valores a regularizar Moeda Decorridos Global

9.1.2. Outros ativos
Outros EUR 7.306

9.2.1. Recebimentos por conta de imóveis
Prédio Urbano, Alto do Lumiar EUR (1.125.000)

9.2.2. Outros passivos
Outros EUR (158.372)

(1.276.066)

9.342.983 
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7. DISPONIBILIDADES  

 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

2014

Contas
Saldo em

 31-12-2013 Aumentos Reduções
Saldo em

 31-12-2014

Numerário 53 4

Depósitos à ordem 62.124 79.064

Depósitos a prazo 321.000 2.975.000 (1.921.000) 1.375.000
Total 383.177 2.975.000 (1.921.000) 1.454.068 

2013

Contas
Saldo em 

31-12-2012 Aumentos Reduções
Saldo em 

31-12-2013

Numerário - 53

Depósitos à ordem 80.891 62.124

Depósitos a prazo 1.000.000 20.372.000 (21.051.000) 321.000
Total 1.080.891 20.372.000 (21.051.000) 383.177 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2014 o depósito a prazo junto do Novo Banco (€ 50.000) tem vencimento em 

Janeiro de 2015 e é remunerado a uma taxa de juro anual de 0,75%, os depósitos a prazo junto do 

Banco Português de Gestão, S.A. (€ 450.000 e € 200.000) têm vencimento em Janeiro de 2015 e são 

remunerados às taxas de juro anuais de 2,00% e 1,37%, respectivamente. Em relação ao depósito a 

prazo constituído junto da Caixa Geral de Depósito (€ 675.000), este tem vencimento em Fevereiro 

de 2015 e é remunerado a uma taxa de juro anual de 0,40%. 

 

12. IMPOSTOS 

 

Nos termos do disposto no Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 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 Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC), relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada: 

  

Rendimentos prediais 

Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa de 25%, a qual incide sobre as rendas 

auferidas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados, 

devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo a entrega do 

imposto efectuada pela respectiva entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte 

àquele a que respeitar e considerando-se o imposto eventualmente retido como pagamento por conta 

deste imposto. 

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

O valor das rendas facturadas deduzidas dos encargos com condomínios está sujeito a Imposto 

sobre Valor Acrescentado. 
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Valias prediais 

As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis são tributadas autonomamente à taxa de 

25%. No entanto, apenas 50% da diferença ou saldo positivo entre as mais e as menos-valias 

realizadas numa base anual é passível de imposto, pelo que a taxa efectiva é de 12,5%. 

Património 

Os bens adquiridos pelo Fundo encontram-se sujeitos ao pagamento do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóvel e do Imposto Municipal sobre os Imóveis às taxas legais em vigor. 

A propriedade, o usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos, com afectação habitacional, 

que tenham um valor patrimonial tributário (“VPT”) igual ou superior a € 1.000.000, encontram-se 

sujeitos a Imposto do Selo à taxa de 1% sobre o VPT utilizado para efeitos do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (“IMI”), devendo o imposto ser pago nos prazos, termos e condições definidos no 

Código do IMI. 

Com a publicação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2014), no exercício de 2014, passaram a ser sujeitos a Imposto do Selo, à taxa de 1%, para além dos 

prédios com afectação habitacional, os terrenos para construção, de VPT igual ou superior a € 

1.000.000, cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação. 

Em Dezembro de 2014 foi feito pedido de suspensão do referido imposto previsto no nº 1, e) do art. 9 

do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis o qual foi apreciado e objecto de despacho pelo chefe 

de Finanças Competente, tendo sido deferido pelo período de 2 anos entre 2014 e 2015. 

 

Outros rendimentos 

No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação é 

efectuada autonomamente, à taxa de 25%, nas mesmas condições que se verificariam caso o 

respectivo titular fosse uma pessoa singular residente em território português. A referida taxa incide 

sobre a diferença positiva entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano. 

No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de mais-

valias, a tributação é efectuada por retenção na fonte, como se de pessoa singular residente em 

território português se tratasse, isto é, são tributados apenas por retenção na fonte, às taxas 

consagradas em sede de IRS para entidades residentes. 

Os rendimentos obtidos em território português, não qualificáveis como mais-valias, nem sujeitos a 

retenção na fonte para efeitos de IRS, são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

Os rendimentos obtidos fora do território português, não qualificáveis como mais-valias, são 

tributados autonomamente à taxa de 20% se respeitarem a rendimentos de títulos de dívida, lucros 

distribuídos e rendimentos de fundos de investimento. Nas restantes situações são tributados à taxa 

de 25%. 
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Os impostos suportados pelo Fundo em 2014 e 2013 apresentam a seguinte composição: 

 

2014 2013

Imposto sobre o Rendimento:
IRC Aplicação Financeira           1.648 6.099
IRC Rend Predial                   67.919 42.150

69.567 48.249

Impostos Indiretos:
Imposto Selo                       192 56
Imposto Municipal Imoveis          6.913 14.104

7.105 14.160

Total de Impostos suportados 76.672 62.409

 

 

Em 2013 a rubrica “Imposto sobre o rendimento – Rendimentos prediais” inclui 33.263 Euros relativos 

à tributação autónoma dos proveitos registados na rubrica “Outros ganhos eventuais”. 

 

14. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

2014 2013
Acréscimos de proveitos

Juros de depósitos a prazo 473 1.671

Despesas com custo diferido
Seguros Antecipados                3.804 3.741

Outros acréscimos e diferimentos 28.277 7.170

Total 32.554 12.582
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15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 

 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

2014 2013
Comissões e outros encargos a pagar

Sociedade Gestora                  3.150 3.000
Banco Depositário                  3.024 3.898
Autoridades de Supervisão          249 252

6.423 7.150

Outras contas de credores

Imposto s Rendimento               68.239 42.483
IVA                                14.720 17.363
Imposto Municipal Sobre Imóveis

Do período 6.913 -

Credores por fornecimento e serviços de terceiros 24.637 21.586
Cauções Contratos arrendamento 1.800 -

Outros credores 26.437 21.587
116.309 81.432

Adiantamentos por venda de imóveis
Alto do Lumiar                     1.125.000 -

1.125.000 -

Total 1.247.732 88.582

 

 

16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

2014 2013
Acrescimos de Custos               
Imposto Municipal Sobre Imóveis
Do período - 6.731
De períodos anteriores 6.330 15.509

IRC aplicações f inanceiras    132 467
6.462 22.707

Receitas com Proveito Diferido     
Rendas 29.178 27.373

Outros Acréscimos e Diferimentos   26.410 -

Total 62.050 50.080

 

 

 

17. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica refere-se a juros de 

depósitos a prazo junto do Novo Banco, Banco Português de Gestão e Caixa Geral de Depósitos 

(Nota 7). 
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18. COMISSÕES 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

2014 2013
Comissões e Taxas                  

Comissão Intermediação
Em activos imobiliários 33.750 -

33.750 -
Outras, de operações correntes
Comissão de Gestão                 37.800 39.111
Comissão de depósito               11.924 14.277
Taxa de Supervisão                 3.054 2.779
Outras Comissões                   684 -

53.462 56.167

Total 87.212 56.167

 

 

19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

2014 2013
Fornecimentos e Serviços Externos  

Agua                               269 49
Electricidade                      10.866 9.475
Seguros                            7.643 6.321
Condomínio 12.592 9.362
Conservação                        20.532 23.503
Gás                                5.325 12.377
Auditoria                          4.674 6.519
Avaliações                         10.513 6.119
Honorários                         19.947 21.252
Outros                             484 7.567

Total 92.845 102.544

 

 

A rubrica de Honorários inclui serviços de promoção imobiliária no valor de €16.236. 
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20. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, estas rubricas apresentavam a seguinte 

composição: 

2014 2013

Ganhos Operações Financeiras e Activos Imobiliarios

Em activos Imobiliarios            291.576 1.438.631

Perdas Operações Financeiras e Activos Imobiliarios

Em activos Imobiliários            (455.544) (373.324)

(163.968) 1.065.307

 

 

21. RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, esta rubrica corresponde às rendas de Janeiro a 

Dezembro de 2014 no âmbito do contrato de arrendamento referente ao imóvel denominado “Alto do 

Lumiar”, às rendas de Janeiro a Dezembro de 2014 no âmbito do contrato de arrendamento referente 

ao imóvel denominado “Bairro do Restelo, n.º 17” e às rendas de Novembro e Dezembro de 2014 no 

âmbito do contrato de arrendamento referente ao imóvel denominado “Bairro do Restelo, n.º 38”. 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, esta rubrica corresponde às rendas de Setembro a 

Dezembro de 2013 no âmbito do contrato de arrendamento referente ao imóvel denominado “Alto do 

Lumiar”, e às rendas de Julho a Dezembro de 2013 no âmbito do contrato de arrendamento referente 

ao imóvel denominado “Bairro do Restelo, n.º 17”. 

 

22. Eventos Subsequentes 

 

Com referência ao contrato de promessa de compra com a PREOF I – Gestão e Investimentos 

Imobiliários, SA, (“PREOF I”) em 31 de Julho de 2014 nos termos da qual promete vender, pelo preço 

de € 4.500.000, a fracção autónoma designada pela letra “A”, sita no piso zero, com uso exclusivo dos 

espaços de estacionamento situados no piso menos um, do prédio urbano sito no Alto do Lumiar, lote 

99-012, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, onde se encontra instalado um supermercado Pingo 

Doce. A escritura realizou-se no dia 30 de Janeiro de 2015, tendo-se registado uma mais valia de 

€502.350. 

 

                    O Técnico Oficial de contas  Pelo Conselho de Administração 
 

 






