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Relatório de Gestão, Exercício de 2015 

 

O Fundo Olissipo concluiu em início de 2015 a venda do imóvel do Alto do Lumiar, já 

iniciada no ano anterior. Efectuou um investimento em terrenos para construção de um 

supermercado Continente Bom dia. Foi iniciada a construção do estabelecimento ainda em 

final de 2015. Foi iniciada a obra de reabilitação de uma moradia no Restelo. 
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Ambiente de negócio � 1 

OLISSIPO - FEIIF 

Relatório de Gestão, Exercício de 2015 

Ambiente de negócio 
A economia portuguesa estagnou no terceiro trimestre de 2015, 

devido a uma contracção na procura interna e após cinco 

trimestres consecutivos de crescimento, quatro dos quais em 

aceleração (figura 1). Esta evolução levanta dúvidas sobre a 

recuperação da economia, amplificadas pelo cepticismo com que 

os mercados financeiros tendem a olhar o Governo do Primeiro-

Ministro António Costa, por força da sua natureza minoritária, 

base de apoio esquerdista e da assunção de uma política contrária 

à do Governo anterior. Ainda assim as previsões do Banco de 

Portugal (“BdP”) à data da escrita apontam para um crescimento 

de 1,7% do produto em 2015, significativamente acima do 

crescimento do ano anterior (0,9%). Os preços deverão ter voltado 

a crescer, ainda que apenas 0,5% (-0,2% em 2014). A taxa de 

desemprego, pelo contrário, baixou para 12,6% (14,1% no ano 

anterior), mantendo-se no entanto elevado em termos absolutos. 

A Balança Corrente continua superavitária (0,5% do PIB, 

comparando com 0,3% em 2014), porém a dívida pública 

permanece drasticamente acima do limiar de 60% do PIB 

consagrado no Tratado de Maastricht (128,2%), e o deficit público 

deverá manter-se excessivo à luz dos acordos europeus, na 

sequência do “bail-out” do Banif ocorrido no final do ano.  

 

OLISSIPO 
• • • 

 

Novo investimento na 

aquisição de terrenos 

para construção de 

estabelecimento 

comercial 

 

 

Início de obra de 

reabilitação  

 

 

Início de construção de 

loja Continente Bom 

dia 



OLISSIPO - FEIIF 
• • • 

Actividade do Fundo � 2 

 

Figura 1: evolução do PIB (fonte: INE, previsões FocusEconomics) 

Actividade do Fundo 
 

No início do ano, foi concluída a venda do imóvel comercial sito no Alto do Lumiar onde funciona 

uma loja do Pingo Doce, com a realização da escritura em 30 de Janeiro de 2015. A venda permitiu a 

realização de mais-valias líquidas para o Fundo no valor aproximado de 848 mil euros. Pelo facto 

das avaliações do imóvel já incorporarem de anos anteriores mais-valias potenciais, o resultado 

desta operação em termos de incorporação de valor na unidade de participação encontra-se 

distribuído entre 2013 e 2015.  

Em 1 de Julho de 2015 o Fundo Olissipo concretizou um investimento com a aquisição de 3 terrenos 

na Parede, pelo valor de €2.200 mil euros. Em 22 de Setembro de 2015 foi realizada escritura de 

permuta e de cedências à Câmara Municipal de Cascais o que permitiu a obtenção da licença de 

construção em Dezembro de 2015 de um estabelecimento comercial com uma área de implantação 

de 2.203m2, destinado ao Supermercado Continente Bom dia na Parede tal como contratado com a 

Modelo Continente Hipermercados, SA. Os terrenos resultantes das operações de aquisição, 

permuta e cedências foram entretanto anexados. 

A empreitada de construção foi consignada à sociedade Domingos da Silva Teixeira, S.A. e teve 

início em final de Dezembro de 2015 com data término prevista para 31 de Março de 2016. 

Para financiamento parcial deste investimento encontra-se acordado um financiamento com o Banco 

Santander, cuja contratação está já em processo administrativo. 
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Investimentos do Exercício � 3 

O Fundo Olissipo deu ainda início em Setembro de 2015 à empreitada de reabilitação urbana do 

imóvel sito na Rua Duarte Pacheco Pereira n.º 36, no Restelo. A empreitada foi adjudicada à empresa 

Turcocel Construção Civil, Lda e deverá estar concluída ainda em 2016.  

Em conformidade com a política de investimentos do Fundo Olissipo, no ano de 2015 o Fundo 

distribuiu rendimentos aos seus participantes no valor de trezentos e setenta mil euros. 

Investimentos do Exercício 
O Fundo adquiriu terrenos na Parede, para construção de um supermercado onde funcionará uma 

loja Continente Bom dia.   

Alienações do Exercício 
Foi concluída a venda de imóvel no Alto do Lumiar, onde funciona uma loja do Pingo Doce. 

Comentário aos Resultados 
O resultado do exercício é positivo em €393.401, revelando o impacto parcial das mais-valias 

realizadas na venda do imóvel do Alto do Lumiar. 

Proposta de Distribuição de Resultados 
Atendendo aos resultados do exercício de 2015, à situação líquida do Fundo, ao interesse dos 

participantes e aos projectos de investimento a curto prazo que se encontram previstos, propõe-se 

que o resultado do exercício seja inscrito em resultados transitados.  

Perspectivas para 2016 
Em 2016 prevê-se a continuação e conclusão das obras em curso. Para o estabelecimento comercial 

sito na Parede, terá também início o arrendamento já acordado. A conclusão da obra de reabilitação 

da moradia da RDPP36 visa também o arrendamento do imóvel.   

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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OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em euros)

2015 2014
Ativo Mais Menos Activo Activo

ATIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2015 2014

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 1 e 3 1 039 821 655 038 (134 960) 1 559 900 1 484 750 Unidades de participação 2 6 462 150 6 462 150 
Construções 1 e 3 5 172 266 1 097 862 (149 157) 6 120 972 7 679 758 Variações patrimoniais 2 572 850 572 850 

Total de activos imobiliários 6 212 087 1 752 900 (284 117) 7 680 871 9 164 508 Resultados transitados 2 2 307 983 2 433 982 
Resultados distribuídos 2 (370 000) (47 000)

DISPONIBILIDADES Resultado líquido do exercício 2 393 401 (78 999)
Caixa 7 49 49 4 Total do Capital do Fundo 9 366 384 9 342 983 
Depósitos à ordem 7 167 960 167 960 79 064 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 1 400 000 1 400 000 1 375 000 

Total das disponibilidades 1 568 010 1 568 009 1 454 068 CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 16 8 002 6 423 

CONTAS DE TERCEIROS Outras contas de credores 16 10 771 116 309 
Outras contas de devedores 14 24 671 24 671 1 635 Adiantamentos por venda de imóveis 16 - 1 125 000 

Total dos valores a receber 24 671 24 671 1 635 Total de valores a pagar 18 773 1 247 732 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 15 1 398 1 398 473 Acréscimos de custos 17 22 040 6 462 
Despesas com custo diferido 15 3 685 3 685 3 804 Receitas com proveito diferido 17 2 305 29 178 
Outros acréscimos e diferimentos 15 130 869 130 869 28 277 Outros acréscimos e diferimentos 17 - 26 410 

Total de acréscimos e diferimentos activos 135 952 135 952 32 554 Total de acréscimos e diferimentos passivos 24 345 62 050 
Total do Ativo 7 940 719 1 752 900 (284 117) 9 409 502 10 652 765 Total do Passivo e Capital do Fundo 9 409 502 10 652 765 

Total do número de unidades de participação 2 646 215 646 215 Valor unitário da unidade de participação 2 14.4942 14.4580

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2015.

O Técnico Oficial de Contas Pelo Conselho de Administração



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2015 2014 Notas 2015 2014

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

Em ativos imobiliários 19  101 250  33 750 Outras, de operações correntes 18  40 986  5 885
Outras, de operações correntes 19  55 052  53 462 Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários Em ativos imobiliários 21  1 310 769  291 576
Em ativos imobiliários 21  650 896  455 544 Rendimentos de ativos imobiliários 22  81 626  334 754

Impostos e taxas: Total de proveitos e ganhos correntes  1 433 381  632 215
Imposto sobre rendimento 12  126 132  69 567
Impostos indirectos 12  11 030  7 105

Fornecimentos e serviços externos 20  101 948  92 845
Total de custos e perdas correntes  1 046 308  712 273

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Perdas de exercícios anteriores  2 -                Ganhos de exercícios anteriores  6 330  1 059

Total de custos e perdas eventuais  2 -                Total de proveitos e ganhos eventuais  6 330  1 059

LUCRO DO EXERCÍCIO 2  393 401 -                PERDA DO EXERCÍCIO 2 - 78 999 
 1 439 711  712 273 1 439 711 712 273 

Resultados na carteira de títulos - - Resultados eventuais 6 328 1 059
Resultados de ativos imobiliários 639 551 77 941 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 519 533 (9 432)
Resultados correntes 513 205 (10 491) Resultados líquidos do período 393 401 (78 999)

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo em 31 de dezembro de 2015.

O Técnico Oficial de Contas Pelo Conselho de Administração



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Montantes expressos em Euros)

2015 2014

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação -                   -                  
Pagamentos:

Pagamento de rendimentos aos participantes (Nota 2) ( 370 000) ( 47 000)
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo ( 370 000) ( 47 000)

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Alienação de ativos imobiliários (Nota 1) 3 375 000 -
Rendimentos de ativos imobiliários 44 280 413 638 
Adiantamentos por conta da venda de ativos imobiliários - 1 125 000 

3 419 280 1 538 638 
Pagamentos:

Aquisição de ativos imobiliários (Nota 1) (2 200 000) -
Comissões de ativos imobiliários (149 445) -
Despesas correntes (FSE) em ativos imobiliários (53 067) (134 591)
Outros pagamentos de ativos imobiliários (127 559) -

(2 530 071) (134 591)
Fluxo das operações com ativos imobiliários 889 208 1 404 047 

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 49 792 7 082 

Pagamentos:
Comissão de gestão (39 533) (37 650)
Comissão de depositário (11 726) (12 798)
Impostos e taxas (370 747) (136 421)
Outros pagamentos correntes (33 054) (106 369)

(455 059) (293 239)
Fluxo das operações de gestão corrente (405 267) (286 156)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício 113 941 1 070 891 

          Disponibilidades no início do exercício 1 454 068 383 177 

          Disponibilidades no fim do exercício 1 568 009 1 454 068 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

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 Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

de 20 de abril de 2006, tendo iniciado a sua atividade 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 ativos imobiliários e por outros valores mobiliários, legalmente 

autorizados. Em Assembleia de Participantes realizada no dia 30 de novembro de 2015, foi 

deliberada a prorrogação do prazo de vigência do Fundo por um período adicional de dez anos. 

 

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 ou Banco). 

 

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 atividade, 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 das comissões 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 exceções: 

 - 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 estava limitado a 5%, o que 

fixou 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 19).  

 

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 

carácter de publicação, exceto a do ultimo dia de cada mês) sobre o valor líquido global do 

Fundo, desde que daí não resulte uma comissão superior à comissão de gestão, registada na 

rubrica “Comissões” (Nota 19). 

 

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 2015 e 2014, 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. 
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e) Ativos imobiliários 

 

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

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 

refletir o seu valor venal, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser 

obtido caso fossem vendidos em condições de mercado. 

 

Tendo em conta a Lei 16/2015 de 24 de fevereiro, a aquisição de imóveis é precedida de 

avaliações de, pelo menos, dois peritos avaliadores independentes registados na CMVM. Os 

bens imóveis são avaliados com uma periodicidade mínima anual e sempre que ocorram 

alterações significativas nos seus valores de mercado. A valorização de cada imóvel é 

definida pela média aritmética simples das avaliações dos peritos independentes, sendo o 

seu valor contabilístico igual às avaliações periciais.  

  

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 ativos 

imobiliários – Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração de resultados, 

tendo como contrapartida as rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo. 

 

 As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas 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 ativo na rubrica “Ativos imobiliários”. 

 

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

terceiros e apresentados no passivo na rubrica “Contas de terceiros – Adiantamentos de 

vendas 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, resultados distribuídos e 

resultado líquido do exercício. 
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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. ATIVOS IMOBILIÁRIOS  

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o saldo desta rubrica é composto por ativos imobiliários com as seguintes características: 

2015
Despesas

Ano de Custo de imputadas Mais valias Valor Valor de Valia
Imóvel avaliação aquisição ao imóvel Obras Total potenciais venal avaliação adicional

Courelas das Silveiras (Prédio misto) 2015 675.000 12.308 - 687.308 461.992 1.149.300 1.149.300 -
Terreno Montes Juntos - Guia (rústico) 2015 270.000 4.210 - 274.210 (134.960) 139.250 139.250 -
Courelas das Silveiras (Prédio rústico) 2015 75.000 3.303 - 78.303 193.047 271.350 271.350 -

1.020.000 19.821 - 1.039.821 520.079 1.559.900 1.559.900 -

Prédio Urbano Parede Continente 2015 2.200.000 156.490 2.356.490 (68.990) 2.287.500 2.287.500 
2.200.000 156.490 - 2.356.490 (68.990) 2.287.500 2.287.500 -

Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto) 2015 1.110.000 14.155 - 1.124.155 (50.405) 1.073.750 1.073.750 -
Quinta da Marinha, Lote 6 2015 630.000 18.981 10.841 659.822 620.628 1.280.450 1.280.450 -
Bairro do Restelo, nº 17 2015 275.000 14.288 - 289.288 261.012 550.300 550.300 -
Bairro do Restelo, nº 36 2015 220.000 9.998 229.998 216.223 446.221 446.221 
Bairro do Restelo, nº 38 2015 275.000 14.612 222.900 512.512 (29.762) 482.750 482.750 -

2.510.000 72.034 233.741 2.815.776 1.017.695 3.833.471 3.833.471 -
5.730.000 248.345 233.741 6.212.087 1.468.784 7.680.871 7.680.871 -

2014
Despesas

Ano de Custo de imputadas 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 -
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O valor de avaliação considerado corresponde à média simples do valor atribuído pelos 

respetivos peritos avaliadores (Nota 3). 

 

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 vendeu, pelo preço 

de € 4.500.000, a fração 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 foi liquidado da seguinte forma: i) € 450.000, a título de sinal e princípio 

de pagamento; e ii) o remanescente do montante de € 4.050.000, seria 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 fração e que, portanto não se encontrava em 

condições para outorgar a respetiva 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. Na data da escritura a PREOF I liquidou o valor 

remanescente e ocorreu a venda do imóvel Alto do Lumiar. O valor de venda de € 4.500.000 

significou uma mais-valia contabilística de € 502.350 registada em Ganhos em Operações 

Financeiras e Ativos Imobiliários (Nota 21), tendo a mais-valia fiscal gerado um imposto 

sobre o rendimento de € 106.005, registado em Imposto sobre o Rendimento – Mais-valia 

(Nota 12). 

 

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. 
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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, respetivamente. 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 encontram-se arrendados os imóveis denominados 

“Bairro do Restelo, nº 17” e “Bairro do Restelo, nº 38”.  

 

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. 

 

Projetos de construção 

Em 1 de julho de 2015, o Fundo comprou 3 terrenos situados na Parede, pertencentes ao 

mesmo projeto económico, no valor total de € 2.200.000. De seguida, em 22 de setembro de 

2015, procedeu a uma cedência gratuita e permuta com o Município de Cascais, que lhe 

permitiu concluir o processo de unificação dos terrenos na conservatória e iniciar a obra. 

Para este projecto, existe um contrato de promessa de arrendamento pelo prazo de 20 anos, 

que terá início no momento de recepção da licença de utilização do imóvel, ou seja, após as 

obras que estão a decorrer, e que deverão terminar em março de 2016. 

 

O movimento nos ativos imobiliários durante 2015 e 2014 pode ser resumido da seguinte 

forma: 
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Construções Terrenos
Total dos 

Ativos 
Imobiliários

Saldo em 31 de Dezembro de 2013 7.641.600 1.568.200 9.209.800 

Obras 118.676 - 118.676 

Valorização de imóveis no exercício (Nota 21) (80.518) (83.450) (163.968)

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7.679.758 1.484.750 9.164.508 

Aquisição de imóveis 2.200.000 - 2.200.000 

Alienação de imóveis (3.997.650) - (3.997.650)

Despesas e registos de aquisição de imóveis 156.490 - 156.490 

Valorização de imóveis no exercício (Nota 21) 82.373 75.150 157.523 

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 6.120.971 1.559.900 7.680.869 
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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 2015 e 2014 foi o seguinte: 

 

 

 

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 perspetivas de 

valorização para o Fundo, poderá, obtido o acordo dos participantes, não proceder à 

distribuição de rendimentos, ou distribuí-los apenas parcialmente.  

 

2015

Saldo em 
31-12-2014

Aplicação 
do 

Resultado

Distribuição 
de 

rendimentos

Resultado 
líquido do 
exercício

Saldo em 
31-12-2015

Unidades de participação 6.462.150 - - - 6.462.150
Variações patrimoniais 572.850 - - - 572.850
Resultados transitados 2.433.982 (125.999) - - 2.307.983
Resultados distribuídos (47.000) 47.000 (370.000) - (370.000)
Resultado líquido do exercício (78.999) 78.999 - 393.401 393.401

9.342.983 - (370.000) 393.401 9.366.384

Número de unidades de participação 646.215 646.215

Valor da unidade de participação 14,4580 14,4942

2014

Saldo em 
31-12-2013

Aplicação 
do 

Resultado

Distribuição 
de 

rendimentos

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
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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.  

 

O Fundo distribuiu rendimentos no montante de € 370.000 em 2015 e € 47.000 em 2014 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. 

 

3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 Em 31 de dezembro de 2015, a carteira de ativos imobiliários tinha a seguinte composição: 

2015
Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor do

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

1. Imóveis situados em Portugal
1.1 Terrenos

Courelas das Silveiras (Prédio misto) 87.250 687.308 27-11-2015 Curvelo 1.101.000 27-11-2015 João Lima 1.197.600 1.149.300 Redondo
Courelas das Silveiras (Prédio rústico) 61.000 78.303 27-11-2015 Curvelo 269.000 27-11-2015 João Lima 273.700 271.350 Redondo
Terreno Montes Juntos - Guia (rústico) 5.860 274.210 27-11-2015 Curvelo 132.000 27-11-2015 João Lima 146.500 139.250 Guia

Total de Terrenos 1.039.821 1.502.000 1.617.800 1.559.900

1.3 Projetos de Construção
Prédio Urbano Parede Continente 2.464 2.356.490 14-09-2015 João Lima 2.275.000 14-09-2015 Curvelo 2.300.000 2.287.500 Cascais

Total de Projetos de Construção 2.356.490 2.275.000 2.300.000 2.287.500

1.4 Construções
1.4.1 Arrendadas

Bairro Restelo nº 17, Lisboa 310 289.288 27-11-2015 Curvelo 545.000 27-11-2015 João Lima 555.600 550.300 Lisboa
Bairro Restelo nº 38, Lisboa 232 512.512 27-11-2015 João Lima 476.500 27-11-2015 Curvelo 489.000 482.750 Lisboa

1.4.2 Não Arrendadas
Quinta da Marinha, Lote 6 1.025 659.822 27-11-2015 Curvelo 1.235.000 27-11-2015 João Lima 1.325.900 1.280.450 Cascais
Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto) 250 1.124.155 27-11-2015 Curvelo 1.036.000 27-11-2015 João Lima 1.111.500 1.073.750 Guia
Bairro do Restelo, nº 36 291 229.998 08-09-2015 Worx 434.442 08-09-2015 Curvelo 458.000 446.221 Lisboa

Total de Construções 2.815.775 3.726.942 3.940.000 3.833.471

Total de Imóveis 6.212.087 7.503.942 7.857.800 7.680.871
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7. DISPONIBILIDADES  

 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

Os depósitos a prazo constituídos a 14 de dezembro de 2015 junto do Banco Português de 

Gestão (€ 900.000 e € 500.000) têm vencimento em março de 2016 e janeiro de 2016 e são 

remunerados às taxas de juro anuais de 2,05% e 1,90%, respetivamente. 

 

12. IMPOSTOS 

 

Em 1 de julho de 2015 entrou em vigor o novo regime de tributação dos Organismos de 

Investimento Coletivo (“OIC”), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, o qual 

é aplicável, entre outros, a todos os Fundos de Investimento Imobiliários (“FII”) que se 

constituam e operem de acordo com a legislação nacional. 

 

O regime tem por base um sistema de tributação “à saída” em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (ｗIRCｘ), nos termos do qual a maior parte dos 

rendimentos e gastos gerados pelos OIC nacionais deixam de concorrer para a 

determinação do seu lucro tributável, passando a tributação a ocorrer quase exclusivamente 

na esfera dos participantes dos OIC, no momento da distribuição do rendimento ou 

aquando do resgate, liquidação ou da alienação onerosa das unidades de participação, em 

regra por meio de retenção na fonte.  

 

Este sistema de tributação “à saída” contrasta radicalmente com o regime anterior, nos 

termos do qual os FII que se constituíssem e operassem de acordo com a legislação nacional 

se encontravam sujeitos a tributação a taxas especiais e segundo um regime de caixa, pelos 

rendimentos e mais-valias efetivamente auferidos ou gerados no decurso do ano de 

exercício. 

2015

Contas
Saldo em

 31-12-2014 Aumentos Reduções
Saldo em

 31-12-2015

Numerário 4 49

Depósitos à ordem 79 064 167 960

Depósitos a prazo 1 375 000 18 550 000 (18 525 000) 1 400 000
Total 1 454 068 18 550 000 (18 525 000) 1 568 009 

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 
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Uma vez que o novo regime de tributação dos OIC entrou em vigor a meio de um exercício 

e tendo em conta que o mesmo acarretou significativas alterações no regime fiscal dos FII 

que se encontravam em funcionamento à data da sua entrada em vigor, o legislador 

estabeleceu, no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, um regime transitório 

aplicável a todos os FII que se encontrassem em atividade aquando da entrada em vigor do 

novo regime, o qual visou garantir que os rendimentos e mais-valias gerados antes de 1 de 

julho de 2015 fossem, ainda, sujeitos a tributação ao abrigo do anterior regime. 

 

Em 2015, devido à alteração do regime fiscal, o apuramento de imposto foi efetuado com 

referência a 30 de junho de 2015 [nos termos da anterior redação do artigo 22.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (“EBF”), em vigor até 30 de junho de 2015] e a entrega de imposto 

efetuada pela respetiva entidade gestora no prazo de 120 dias a contar desta data (i.e. fim 

do mês de outubro de 2015). 

 

Regime em vigor até 30 de junho de 2015 

 

Até 30 de junho de 2015, os FII constituídos de acordo com a legislação nacional, 

encontravam-se sujeitos a um regime específico de tributação, ao abrigo do qual os 

rendimentos e mais-valias auferidos ou gerados pelo FII no decurso do ano de exercício 

eram tributados, por natureza de rendimento e segundo um regime de caixa, a taxas 

especiais. 

 

Assim, no primeiro semestre de 2015, o regime fiscal em vigor era o seguinte: 

  

Rendimentos prediais 

Os rendimentos prediais eram tributados autonomamente à taxa de 25%, a qual incidia 

sobre as rendas auferidas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção 

efetivamente suportados, devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (“IMI”). 

 
Valias prediais 

As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis eram 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 era passível de imposto, pelo que a taxa efetiva 

era de 12,5%. 

 

Outros rendimentos 

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

era efetuada autonomamente, à taxa de 25%, nas mesmas condições que se verificariam 

caso o respetivo titular fosse uma pessoa singular residente em território português. A 



OLISSIPO – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Montantes expressos em Euros) 

 13 

referida taxa incidia sobre a diferença positiva entre as mais e as menos-valias obtidas em 

cada ano. 

No que respeitava aos rendimentos obtidos em território português que não tivessem a 

natureza de mais-valias, a tributação era efetuada por retenção na fonte, como se de 

pessoa singular residente em território português se tratasse, isto é, eram 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, eram tributados autonomamente à taxa de 

25%. 

 

Regime em vigor após 30 de junho de 2015 

 

Após 30 de junho de 2015, os FII constituídos de acordo com a legislação nacional, passaram 

a estar sujeitos a IRC, nos termos do artigo 22.º do EBF (na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 7/2015, de 13 de janeiro), à taxa geral prevista no n.º 1 do artigo 87.º Código do IRC 

(atualmente fixada em 21%), estando isentos de derrama municipal e estadual. 

 

Assim, no segundo semestre de 2015, o regime fiscal aplicado pelo Fundo foi o seguinte: 

 

Lucro tributável em IRC 

O lucro tributável em IRC corresponde ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo 

com as respetivas normas contabilísticas, deduzido dos rendimentos (e respetivos gastos 

associados) de capitais, prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, 

exceto se provenientes de entidades residentes em paraísos fiscais, bem como dos 

rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras 

comissões que revertam para os mesmos. 

 

Os prejuízos fiscais apurados são reportáveis por um período de 12 anos. 

 

Tributação autónoma 

O Fundo está sujeito às taxas de tributação autónoma previstas no Código do IRC, com as 

devidas adaptações. 

 

Retenção na fonte 

O Fundo não está sujeito a retenção na fonte relativamente aos rendimentos por si obtidos. 

 

Imposto do Selo 

O Fundo está sujeito a Imposto do Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos 

seus ativos à taxa de 0,0125% (por trimestre). 
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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 afetação 

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 afetação habitacional, os terrenos para construção, de VPT igual ou 

superior a € 1.000.000, cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação. 

 
IVA 
As alterações ocorridas à tributação durante o exercício de 2015, não afetaram a forma de 

tributação do Património ou o regime de IVA utilizado pelo Fundo que se mantém no 

mesmo registo que no ano transato. 

 

 Os impostos suportados pelo Fundo em 2015 e 2014 apresentam a seguinte composição: 

 

 

 

 A rubrica “Imposto sobre o rendimento – Mais valias” refere-se ao impacto resultante da 

mais-valia fiscal na venda do Imóvel do Lumiar (nota 1). 

 

 

 

 

 

 

2015 2014
Imposto sobre o Rendimento:

Mais valias 106.005 -
IRC Aplicação Financeira           6.921 1.648
IRC Rendimentos Prediais 13.206 67.919

126.132 69.567
Impostos Indiretos:

Imposto do Selo 2.388 192
Imposto Municipal sobre Imóveis 8.642 6.913

11.030 7.105

Total de Impostos suportados 137.162 76.672
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14. CONTAS DE TERCEIROS - ATIVO 

 

 Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 
15. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 
  

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 
Em 31 de dezembro de 2015 a rubrica "Outros acréscimos e diferimentos" inclui 127.559 

euros referentes a licenças, projetos de arquitetura e adiantamentos por conta de obras dos 

imóveis "Restelo 36" e "Prédio urbano Parede Continente" as quais serão incorporadas no 

valor dos ativos imobiliários uma vez obtidos os respetivos relatórios de avaliação 

atualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014
Acréscimos de proveitos

Juros de depósitos a prazo 1.398 473

Despesas com custo diferido
Seguros antecipados                3.685 3.804

Outros acréscimos e diferimentos 130.869 28.277

Total 135.952 32.554

2015 2014
Outras contas de devedores

Devedores                          505 1 635
IVA a recuperar                    24 166 -

Total 24 671 1 635
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16. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

 

 

 
17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

 Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

18. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica refere-se a juros de 

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

Gestão (Nota 7). 

2015 2014
Comissões e outros encargos a pagar

Sociedade Gestora                  3.308 3.150
Banco Depositário                  2.908 3.024
Avaliadores de imóveis 1.537 -
Autoridades de Supervisão          249 249

8.002 6.423

Outras contas de credores

Impostos sobre o rendimento 327 68.239
IVA                                - 14.720
Imposto Municipal sobre Imóveis

Do período - 6.913
Outros credores

Credores por fornecimento e serviços de terceiros 8.644 24.637
Cauções de contratos de arrendamento 1.800 1.800

10.771 116.309

Adiantamentos por venda de imóveis
Alto do Lumiar (Nota 1) - 1.125.000

- 1.125.000

Total 18.773 1.247.732

2015 2014
Acrescimos de Custos               

Imposto do Selo 1.171 -
Imposto Municipal sobre Imóveis

Do período 8.642 -
De períodos anteriores - 6.330

IRC Aplicações Financeiras         - 132
Outros fornecedores                12.227 -

22.040 6.462
Receitas com Proveito Diferido     

Rendas 2.305 29.178

Outros - 26.410

Total 24.345 62.050
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19. COMISSÕES 

 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

 

 

 

Em 2015 e 2014, o valor da rubrica de comissão de intermediação é referente à venda do 

imóvel designado “Alto do Lumiar” (Nota 1). 

 
 
20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

 

 

 
 

 

 

 

 

2015 2014
Comissão intermediação

Em ativos imobiliários 101.250 33.750
101.250 33.750

Outras, de operações correntes
Comissão de gestão                 39.690 37.800
Comissão de depósito               11.610 11.924
Taxa de supervisão                 2.974 3.054
Outras comissões                   778 684

55.052 53.462

Total 156.302 87.212

2015 2014
Fornecimentos e Serviços Externos  

Agua                               - 269
Eletricidade                      9.700 10.866
Seguros                            5.976 7.643
Condomínio 4.193 12.592
Conservação                        22.934 20.532
Gás                                2.742 5.325
Auditoria                          4.674 4.674
Avaliações                         3.997 10.513
Honorários                         47.597 19.947
Outros                             135 484

Total 101.948 92.845
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21. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, estas rubricas apresentavam a 

seguinte composição: 

 

 

A rubrica “Ganhos Operações Financeiras e Ativos Imobiliários – Construções” inclui a mais-

valia obtida pela venda do imóvel designado “Alto do Lumiar” (Nota 1) no valor de € 

502.350 registada em “Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários”. 

 

 
22. RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, esta rubrica corresponde às rendas de 

janeiro a dezembro de 2015 no âmbito dos contratos de arrendamento referentes ao imóvel 

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

38”. Adicionalmente, inclui as rendas de janeiro e fevereiro de 2015 no âmbito do contrato 

de arrendamento referente ao imóvel denominado “Alto do Lumiar”, até à data em que foi 

efetuada a alienação do imóvel (Nota 1). 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, esta rubrica corresponde às rendas de 

janeiro a dezembro de 2014 no âmbito dos contratos de arrendamento referentes aos 

imóveis denominados “Alto do Lumiar” e “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”. 

 

 

 

 

2015 2014

Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários

Terrenos                           98.300 35.700

Construções                        1.212.469 255.876

1.310.769 291.576

Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários

Terrenos                           (23.150) (119.150)

Construções                        (627.746) (336.394)

(650.896) (455.544)

659.873 (163.968)
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23. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA SOCIEDADE GESTORA 

 

O montante total de remunerações do exercício de 2015 pagas pela Fund Box – Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. aos seus colaboradores no âmbito da 

gestão do Fundo Olissipo, é como segue: 

 

Remunerações 31-dez-15 

Remunerações Fixas 23 494 

Remunerações Variáveis 2 427 

Total 25 921 

 

O valor acima apurado baseou-se no peso do ativo líquido do fundo (4.04%) no ativo 

líquido da totalidade dos fundos geridos pela sociedade gestora aplicado ao total de 

remunerações pagas aos colaboradores dessa sociedade durante o ano de 2015 (640.825 

euros). 

 

De referir que o número de colaboradores afetos à gestão do fundo ao longo do ano de 

2015 foi de 24 pessoas. 

 

Não foram pagas quaisquer comissões de desempenho à sociedade gestora do fundo, não 

tendo esta última exercido atividades com impacto significativo no perfil de risco do fundo. 

 

 
O Técnico Oficial de contas   Pelo Conselho de Administração 

 

 






