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Ambiente de Negócio 

Economia Mundial 
Em 2019 a economia mundial terá registado um crescimento de 2,9% (estimativa do OCDE) 

a 3% (previsão do FMI), o mais baixo desde a crise financeira. A economista-chefe do FMI e 

professora em Harvard Gita Gopinath descreveu a situação, de forma inspirada, como uma 

“desaceleração sincronizada”.  No base do enfraquecimento do crescimento estiveram o 

levantamento de barreiras comerciais e o fortalecimento de tensões geopolíticas, que os 

continuados estímulos monetários atenuaram mas não inverteram. A maior incerteza que 

caracterizou 2019 induziu cautela na decisão de investimento, levando a um abrandamento 

das compras de máquinas e equipamentos, que por sua vez deprimiu a produção industrial e 

o comércio mundial (figura 1). 

A natureza “sincronizada” da desaceleração está bem patente no facto de ser previsível que 

sete grandes economias — Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, Itália, Japão e 

México — fechem o ano com crescimento abaixo de 1%. Nas economias desenvolvidas o 

crescimento terá sido de 1,7%, uma descida significativa relativamente ao ano anterior 

(2,3%), pelo que foram as economias em desenvolvimento e emergentes a sustentar o 

relativamente fraco crescimento verificado, e isto apesar de o crescimento da economia 

chinesa ter ficado abaixo de 6% pela primeira vez em trinta anos. Também a zona euro 

registará o crescimento mais fraco desde a crise financeira, estimado em 1,2% à data da 

escrita.  

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 | fonte: FMI 

Director 

Executivo: 

Carmen Santos 
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Economia Portuguesa 
A tendência de abrandamento do crescimento da economia, patente em 2018, persistiu em 

2019 (figura 2), tendo o crescimento no terceiro trimestre sido o menor dos crescimentos 

trimestrais registados em três anos. A continuada perda de ritmo da economia internacional 

teve reiterados efeitos nefastos nas exportações nacionais, tal como no ano transacto, sem 

que estes efeitos tenham sido compensados pelos gastos públicos, que as marcadas 

restrições orçamentais da República Portuguesa mantêm contidos.  

Ainda assim, o PIB deverá ter registado um crescimento real de 1,9%, em baixa 

relativamente aos 2,3% de 2018.  

A actividade do Fundo em 2019 decorreu pois num ambiente de abrandamento. 

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2    
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Actividade do Fundo 
 

Em 2019 a actividade do Fundo esteve centrada na manutenção e conservação dos 

imóveis propriedade do Fundo, com especial atenção à propriedade localizada no Redondo. 

Em Março de 2019 o Fundo Olissipo foi notificado pela Infraestruturas de Portugal, SA. de 

que esta entidade iria requerer a declaração de utilidade pública com carácter de urgência 

das expropriações necessárias à construção da Nova Ligação Ferroviária Évora-Caia, 

indicando a necessidade de expropriação de 2 Parcelas do prédio misto propriedade do 

Fundo Olissipo, denominado Courelas das Silveiras (61.1 e 61.2) e a ocupação temporária 

de outras 2 Parcelas (61.1T1 e 61.2T2), no Redondo. O processo percorreu várias etapas, 

sendo que em Novembro de 2019 a IP notificou a Fund Box e o Fundo Olissipo, informando 

que não sendo sido possível chegar a acordo quanto ao valor indemnizatório a atribuir às 

parcelas em questão, o processo administrativo seguirá a via litigiosa com recurso à 

arbitragem. Em final do exercício de 2019 e até à data, a expropriação litigiosa encontra-se 

pendente de acórdão arbitral para a determinação do montante da indemnização devida 

pela expropriação das parcelas identificadas. Poderá haver recurso da decisão arbitral. 

Em resultado do pedido apresentado em 2018 pela Fund Box junto do Centro de Arbitragem 

Administrativa (CAAD), visando a declaração de ilegalidade do acto tributário de liquidação 

de IMT no valor de €135.836,88, a Autoridade Tributária procedeu em 2019 à devolução do 

referido valor ao Fundo Olissipo. Também em resultado da solicitação de revisão oficiosa 

de liquidação de IMT no montante de € 214.500, apresentada pela Fund Box junto da 

Autoridade Tributária ainda em 2018, a AT confirmou no final de 2019 que deverá ser 

restituído ao Fundo Olissipo o valor da referida liquidação. Aguardamos devolução do valor 

pela AT. 

Em 2019 a Fund Box procedeu à distribuição de rendimentos aos participantes do Fundo 

Olissipo no valor de € 170.000.  
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Investimentos e Desinvestimentos 

Investimentos 

• Foram analisados alguns possíveis investimentos para a carteira do Fundo Olissipo, 

que não se concretizaram. A carteira do Fundo o manteve-se estável durante o 

exercício de 2019, não tendo sido realizados novos investimentos. 

Desinvestimentos 

• Não houve qualquer desinvestimento em 2019. 
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Comentário aos Resultados 

Contas 
O valor bruto dos imóveis do Fundo Olissipo totaliza a 31 de dezembro de 2019 o montante 

de 8,9 milhões de euros. No entanto as avaliações, que visam atribuir aos imóveis o seu 

valor potencial de mercado, atribuem à carteira de imóveis o valor de 11,8 milhões de 

euros. 

No final do exercício de 2019 os resultados da actividade do Fundo registam resultados 

acumulados de exercícios anteriores com o valor aproximado de 3,6 milhões de euros e o 

resultado do exercício de 2019, no valor 591.287 euros. 

Os rendimentos de activos imobiliários atingiram em 2019 o valor aproximado de 419 mil 

euros.  

Dívida 
O Fundo Olissipo contratou em Março de 2016 junto do Banco Santander um financiamento 

no valor de um milhão e trezentos mil euros para a construção do imóvel sito na Parede, 

que se encontra arrendado e onde está em actividade uma loja “Continente Bom dia”. Em 

31 de Dezembro de 2019 o valor em dívida ao Santander é inferior a 873 mil euros. 

Rentabilidade 
A rentabilidade do Fundo em 2019 foi de 5,12%. 

Passivos Contingentes 
Não se encontram identificados quaisquer passivos contingentes do Fundo Olissipo.  

Conclusões 
O Fundo Olissipo tem uma carteira de imóveis relativamente estável, realizando negócios 

pontuais que lhe têm permitido obter uma rentabilidade atractiva desde o seu arranque. 
Imóvel propriedade do 
Fundo Olissipo



Pág. 06 
 Proposta de Distribuição de Resultados 

   

 

Proposta de Distribuição de Resultados 
 

Nos termos do Regulamento de Gestão a entidade gestora procede à distribuição de 

rendimentos do Fundo Olissipo com uma periodicidade anual. 

A Fund Box irá apresentar uma proposta de distribuição de resultados à Assembleia de 

Participantes do Fundo Olissipo, para ratificação. O valor não distribuído deverá ser 

aplicado em Resultados Transitados. 
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OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019 2018
Activo Mais menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2019 2018

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 1 e 3 992.650 567.960 (201.085) 1.359.525 1.560.100 Unidades de participação 2 6.462.150 6.462.150 
Construções 1 e 3 7.890.591 2.562.298 (40.505) 10.412.384 10.123.514 Variações patrimoniais 2 572.850 572.850 

Total de activos imobiliários 8.883.241 3.130.258 (241.590) 11.771.909 11.683.614 Resultados transitados 2 3.838.417 3.708.860 
Resultados distribuídos 2 (170.000) (57.000)

DISPONIBILIDADES Resultado líquido do exercício 2 591.287 186.557 
Caixa 7 24 24 24 Total do Capital do Fundo 11.294.704 10.873.417 
Depósitos à ordem 7 173.245 173.245 135.934 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 - - - CONTAS DE TERCEIROS

Total das disponibilidades 173.268 173.268 135.958 Comissões e outros encargos a pagar 16 9.419 11.918 
Outras contas de credores 16 32.615 60.494 

CONTAS DE TERCEIROS Empréstimos não títulados 16 872.956 1.006.307 
Outras contas de devedores 14 75.152 75.152 15.255 Adiantamentos por venda de imóveis 16 - -

Total dos valores a receber 75.152 75.152 15.255 Total de valores a pagar 914.989 1.078.719 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 15 214.500 214.500 - Acréscimos de custos 17 28.250 21.544 
Despesas com custo diferido 15 5.895 5.895 4.270 Receitas com proveito diferido 17 5.649 3.514 
Outros acréscimos e diferimentos 15 2.868 2.868 138.096 Outros acréscimos e diferimentos 17 - -

Total de acréscimos e diferimentos activos 223.263 223.263 142.367 Total de acréscimos e diferimentos passivos 33.898 25.058 
Total do Activo 9.354.923 3.130.258 (241.590) 12.243.591 11.977.194 Total do Passivo e Capital do Fundo 12.243.591 11.977.194 

Total do número de unidades de participação 2 646.215 646.215 Valor unitário da unidade de participação 2 17,4782 16,8263

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado Pelo Conselho de Administração



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

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

De operações correntes 18  11.967  13.157 Outras, de operações correntes 23 -                   -                   
Comissões: Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários

Em activos imobiliários 19 -                   3.075 Em activos imobiliários 21  295.686  264.837
Outras, de operações correntes 19  73.028  70.976 Rendimentos de activos imobiliários 22  418.912  399.090

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários Total de proveitos e ganhos correntes  714.598  663.927
Em activos imobiliários 21  145.784  274.607

Impostos e taxas:
Imposto sobre rendimento 12  484 -                   
Impostos indirectos 12  31.951  28.166

Fornecimentos e serviços externos 20  79.305  104.036
Total de custos e perdas correntes  342.518  494.017 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Ganhos de exercícios anteriores  219.207  16.647
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Total de proveitos e ganhos eventuais  219.207  16.647

Perdas de exercícios anteriores -                  -                   
Total de custos e perdas eventuais -                  -                   PERDA DO EXERCÍCIO 2 - -

933.805 680.574 

LUCRO DO EXERCÍCIO 2  591.287  186.557
 933.805  680.574 Resultados eventuais 219.207 16.647

Resultados antes de imposto sobre o rendimento 591.770 186.557
Resultados na carteira de títulos - - Resultados líquidos do período 591.287 186.557
Resultados de activos imobiliários 489.509 285.285 
Resultados correntes 372.564 169.910 

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado Pelo Conselho de Administração



OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019 2018

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação -                      -                      
Pagamentos:

Pagamento de rendimentos aos participantes ( 170.000) ( 57.000)
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo ( 170.000) ( 57.000)

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Alienação de activos imobiliários (Nota 1) - -
Rendimentos de activos imobiliários 505.974 486.578 
Adiantamentos por conta da venda de activos imobiliários - -

505.974 486.578 
Pagamentos:

Aquisição de activos imobiliários (Nota 1) - -
Comissões de activos imobiliários - -
Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (25.731) (40.867)

Outros pagamentos de activos imobiliários - -
(25.731) (40.867)
480.243 445.711 

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários - -
Empréstimos obtidos - -
Impostos e taxas 139.812 9.813 

139.812 9.813 
Pagamentos:

Comissão de gestão (57.010) (53.583)
Comissão de depósitário (14.098) (13.303)
Juros devedores de depósitos bancários e empréstimos (12.251) (13.803)
Impostos e taxas (114.107) (76.816)
Reembolso de empréstimos (133.351) (131.894)
Outros pagamentos correntes (81.927) (56.847)

(412.744) (346.246)
Fluxo das operações de gestão corrente (272.933) (336.433)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício 37.310 52.278 

          Disponibilidades no início do exercício 135.958 83.680 

          Disponibilidades no fim do exercício 173.268 135.958 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado                                      Pelo Conselho de Administração



OLISSIPO – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Montantes expressos em Euros) 

 1

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. 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). 

 

O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento n.º 2/2005, pelo que as 

Notas 1 a 13 previstas que não constam neste anexo não têm aplicação por inexistência ou 

irrelevância de valores ou situações a reportar. A Nota introdutória e as notas posteriores à nota 

13 são incluídas com outras informações relevantes para a compreensão das demonstrações 

financeiras em complemento às Notas 1 a 13. Os valores de 2019 são comparáveis em todos os 

aspetos significativos com os valores de 2018. 

 

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. Já no decorrer do ano de 2017, esta taxa passou a 

corresponder a 0,026‰ (0,0266‰ anteriormente). 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 2019 e 2018, o saldo desta rubrica é composto por ativos imobiliários com as seguintes características: 

 

                  2019                 

      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)  2019  627.828   12.308   -   640.136   379.114   1.019.250   1.019.250   -  
Terreno Montes Juntos - Guia (rústico)  2019  270.000   4.210   -   274.210   (201.085)  73.125   73.125   -  
Courelas das Silveiras (Prédio rústico)  2019  75.000   3.303   -    78.303   188.847   267.150   267.150   -  

    972.828   19.821   -    992.650   366.875   1.359.525   1.359.525   -  

                   
Prédio Urbano Parede Continente  2019  2.200.000   21.453   2.481.490   4.702.943   1.045.557   5.748.500   5.748.500   -  

    2.200.000    21.453    2.481.490    4.702.943    1.045.557    5.748.500    5.748.500    -  

                   
Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto)  2019  1.110.000   14.155   -   1.124.155   (40.505)  1.083.650   1.083.650   -  
Quinta da Marinha, Lote 6  2019  630.000   18.981   10.841   659.822   796.878   1.456.700   1.456.700   -  
Bairro do Restelo, nº 17  2019  275.000   14.288   -   289.288   358.262   647.550   647.550   -  
Bairro do Restelo, nº 36  2019  220.000   9.998   371.873   601.871   149.363   751.234   751.234   -  
Bairro do Restelo, nº 38  2019  275.000   14.612   222.900   512.511   212.239   724.750   724.750   -  

    2.510.000    72.034    605.614    3.187.648    1.476.236    4.663.884    4.663.884    -  

    5.682.828    113.308    3.087.104    8.883.241    2.888.668    11.771.909    11.771.909    -  

                   
                   
                  2018                 

      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)  2018  675.000   12.308   -   687.308   483.292   1.170.600   1.170.600   -  
Terreno Montes Juntos - Guia (rústico)  2018  270.000   4.210   -   274.210   (201.060)  73.150   73.150   -  
Courelas das Silveiras (Prédio rústico)  2018  75.000   3.303   -    78.303   238.047   316.350   316.350   -  

    1.020.000   19.821   -    1.039.821   520.279   1.560.100   1.560.100   -  

                   
Prédio Urbano Parede Continente  2018  2.200.000   21.453   2.482.290   4.703.743   816.707   5.520.450   5.520.450   -  

    2.200.000    21.453    2.482.290    4.703.743    816.707    5.520.450    5.520.450    -  

                   
Quinta da Saudade - Guia (Prédio misto)  2018  1.110.000   14.155   -   1.124.155   (43.405)  1.080.750   1.080.750   -  
Quinta da Marinha, Lote 6  2018  630.000   18.981   10.841   659.822   822.428   1.482.250   1.482.250   -  
Bairro do Restelo, nº 17  2018  275.000   14.288   -   289.288   311.462   600.750   600.750   -  
Bairro do Restelo, nº 36  2018  220.000   9.998   372.799   602.797   117.517   720.314   720.314   -  
Bairro do Restelo, nº 38  2018  275.000   14.612   222.900   512.511   206.489   719.000   719.000   -  

    2.510.000    72.034    606.540    3.188.573    1.414.491    4.603.064    4.603.064    -  

    5.730.000    113.308    3.088.830    8.932.138    2.751.476    11.683.614    11.683.614    -  

                   



OLISSIPO – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Montantes expressos em Euros) 

 6

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

respetivos peritos avaliadores (Nota 3). 

 

Construções 

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, respetivamente. Em 31 de 

dezembro de 2019 encontram-se arrendados os imóveis denominados “Bairro do Restelo, nº 

17”, “Bairro do Restelo, nº 38” e “Bairro do Restelo, nº36”. 

 

Durante o ano de 2017 foram concluídas as obras no imóvel “Bairro do Restelo, nº 36”, tendo 

o mesmo passado a ser arrendado a partir de Outubro de 2017 através de contrato de 

arrendamento com duração de 10 anos. 

 

Já no ano de 2016, havia sido concluído o projecto de construção nos terrenos sitos na Parede, 

tendo sido firmado o Contrato de Arrendamento em 15 de julho de 2016. O Contrato de 

Arrendamento assinado com o Modelo Continente Hipermercados, S.A tem a duração de 20 

anos. 

 

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 actualmente por um 

terreno com 81,26 ha (redução de 5,99 ha após expropriação) 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.   
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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 ativos imobiliários durante 2019 e 2018 pode ser resumido da seguinte 

forma: 

  Construções  Terrenos  
Total dos 

Ativos 
Imobiliários 

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 
 10.123.514   1.560.100   11.683.614  

Aquisição de imóveis 
 

-  -  
 

-  

Alienação de imóveis  -   (59.882)  (59.882) 

Regularizações  (1.726)  -   (1.726) 

Valorização de imóveis no exercício (Nota 21)  290.596   (140.693)  149.903  

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 
 10.412.384   1.359.525   11.771.909  

 

 

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 2019 e 2018 foi o seguinte: 

   2019 

   

Saldo em  
31-12-2018  

Aplicação 
do 

Resultado  

Distribuição 
de 

rendimentos   

Resultado 
líquido do 
exercício  

Saldo em  
31-12-2019 

             
 Unidades de participação  6.462.150   -   -    -   6.462.150  

 Variações patrimoniais  572.850   -   -    -   572.850  

 Resultados transitados  3.708.860   129.557   -    -   3.838.417  

 Resultados distribuídos  (57.000)  57.000   (170.000)   -   (170.000) 

 Resultado líquido do exercício  186.557   (186.557)  -    591.287   591.287  

   10.873.417   -   (170.000)   591.287   11.294.704  

             

 

Número de unidades de 
participação  646.215          646.215  

             
 Valor da unidade de participação  16,8263         17,4782 
             
             
   2018 

   

Saldo em  
31-12-2017  

Aplicação 
do 

Resultado  

Distribuição 
de 

rendimentos   

Resultado 
líquido do 
exercício  

Saldo em  
31-12-2018 

             
 Unidades de participação  6.462.150   -   -    -   6.462.150  

 Variações patrimoniais  572.850   -   -    -   572.850  

 Resultados transitados  2.825.319   883.542   -    -   3.708.860  

 Resultados distribuídos  -   -   (57.000)   -   (57.000) 

 Resultado líquido do exercício  883.542   (883.542)  -    186.557   186.557  

   10.743.860   -   (57.000)   186.557   10.873.417  
             

 

Número de unidades de 
participação  646.215          646.215  

             
 Valor da unidade de participação  16,6258         16,8263 
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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.  

 

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 durante o ano de 2019 rendimentos aos seus participantes no montante 

de 170.000 euros. 

 

 

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 ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

  

Em 31 de dezembro de 2019, a carteira de ativos imobiliários tinha a seguinte composição: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 9

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

Imóvel / Terreno (m2) aquis ição avaliação Avaliador avaliação avaliação Avaliador avaliação Imóvel Localização

1 . Imóveis  s ituados  em Portugal

1 .1  Terrenos

Courelas  das  S ilveiras  (P rédio mis to) 81 2 61 8 640 1 36 05-09-201 9 Ferreira Lima 979 500 05-09-201 9 Curvelo 1  059 000 1  01 9 250 Redondo

Courelas  das  S ilveiras  (P rédio rús tico) 651  750 78 303 05-09-201 9 Ferreira Lima 252 300 05-09-201 9 Curvelo 282 000 267 1 50 Redondo

Terreno Montes  Juntos  - Guia (rús tico) 5 860 274 21 0 1 5-1 1 -201 9 Curvelo 73 000 1 5-1 1 -201 9 Ferreira Lima 73 250 73 1 25 Guia

Total de Terrenos 992 650 1  304 800 1  41 4 250 1  359 525

1 .4 Cons truções

1 .4.1  Arrendadas

Bairro Res telo nº 1 7, Lis boa 31 0 289 288 1 5-1 1 -201 9 Curvelo 629 000 1 5-1 1 -201 9 Ferreira Lima 666 1 00 647 550 Lis boa

Bairro Res telo nº 38, Lis boa 232 51 2 51 1 1 5-1 1 -201 9 Curvelo 721  000 1 5-1 1 -201 9 Ferreira Lima 728 500 724 750 Lis boa

P rédio Urbano Parede Continente 2 464 4 702 943 23-04-201 9 X - Yield 5 741  000 23-04-201 9 Jos é P ádua e S ilva 5 756 000 5 748 500 Cas cais
Bairro do Res telo, nº 36 291 601  871 05-09-201 9 Goldenmerit 731  468 05-09-201 9 More Value 771  000 751  234 Lis boa

1 .4.2 Não Arrendadas

Quinta da Marinha, Lote 6 1  025 659 822 1 5-1 1 -201 9 Curvelo 1  429 000 1 5-1 1 -201 9 Ferreira Lima 1  484 400 1  456 700 Cas cais

Quinta da S audade - Guia (Prédio mis to) 250 1  1 24 1 55 1 5-1 1 -201 9 Curvelo 1  040 000 1 5-1 1 -201 9 Ferreira Lima 1  1 27 300 1  083 650 Guia

Total de Cons truções 7 890 591 1 0 291  468 1 0 533 300 1 0 41 2 384

Total de ImóveisTotal de ImóveisTotal de ImóveisTotal de Imóveis 8 883 241 1 1  596 268 1 1  947 550 1 1  771  909

2019

Liquidez Quantid. Moeda Preço de aquisição Cotação Juros Decorridos Valor Global

7.1.1 Numerário EUR

Caixa 23,60

7.1.2 Depósitos à ordem

DO Caixa Geral de Depositos   0.00% EUR - 3.986

DO Santander Totta   0.00% EUR - 115.426

DO Banco Português de Gestão   0.00% EUR - 53.833

7.2.1 Depósitos com pré-aviso e a prazo

TotalTotalTotalTotal 0 173.268

2019

Empréstimos Quantid. Moeda Preço de aquisição Cotação Juros Decorridos Valor Global
8.1 Empréstimos óbtidos
Emprestimo Bancario Santander Totta 
1.3471% 16/03/2016 a 15/03/2026

EUR -501 -872.955,85

TotalTotalTotalTotal -501 -872.955,85

2019

Outros valores a regularizar Quantid. Moeda Preço de aquisição Cotação Juros Decorridos Valor Global

9.1.5. Outros ativos

VALORES ATIVOS - OUTROS EUR - 298.414

9.2.6. Outros passivos

VALORES PASSIVOS - OUTROS EUR - -75.932

TotalTotalTotalTotal EUR

222.483

Valor L íquido Global do FundoValor L íquido Global do FundoValor L íquido Global do FundoValor L íquido Global do Fundo

11.294.70411.294.70411.294.70411.294.704
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7. DISPONIBILIDADES  

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

  2019 

Contas  

Saldo em 
 31-12-2018  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
 31-12-2019 

Numerário  
24       24  

Depósitos à ordem  
135.934       173.245  

Depósitos a prazo  
-   -   -   -  

TotalTotalTotalTotal        135.958   -   -   173.268  

         
  2018 

Contas  

Saldo em 
 31-12-2017  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
 31-12-2018 

Numerário  
71       24  

Depósitos à ordem  
83.610       135.934  

Depósitos a prazo  
-       -  

TotalTotalTotalTotal        83.680   -   -   135.958  

 

 

10. DÍVIDAS A TERCEIROS COBERTAS POR GARANTIAS REAIS 

 

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018 o valor de dívidas a terceiros cobertas por garantias reais 
prestadas pelo Fundo decompõem-se conforme segue: 

  2019 

    Garantias Prestadas     
Rubrica do Balanço  Valores  Natureza  Valor 

Empréstimos não títulados (i)  
872.956   

Hipoteca do imóvel "Prédio 
Urbano Parede Continente"  5.748.500  

       

TotalTotalTotalTotal        872.956   
  5.748.500  

       
  2018 

    Garantias Prestadas     
Rubrica do Balanço  Valores  Natureza  Valor 

Empréstimos não títulados  
1.006.307   

Hipoteca do imóvel "Prédio 
Urbano Parede Continente"  5.520.450  

  
     

TotalTotalTotalTotal        1.006.307   
  5.520.450  

 
 
 

(i) Empréstimos obtidos junto do Banco Santander Totta, S.A. com garantia hipotecária sobre 
o imóvel denominado “Prédio Urbano Parede Continente”. Foi contratada em Março de 2016 
uma linha de financiamento para a construção do edifício no montante total de € 1.300.000 
com prazo de 120 meses e cuja taxa de juro aplicada é a Euribor a 12 meses acrescida de um 
spread de 1,40%. A presente hipoteca permanecerá em vigor até que ocorra a liquidação do 
empréstimo. 
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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. 

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 apRegime em vigor apRegime em vigor apRegime em vigor apóóóós 30 de junho de 2015s 30 de junho de 2015s 30 de junho de 2015s 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. 
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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). A partir do início de 2019, passou a incidir 

imposto do selo à taxa de 4% sobre as comissões de gestão e de depósito suportadas pelo 

Fundo. 

 

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. 
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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.  

 

 Os impostos suportados pelo Fundo em 2019 e 2018 apresentam a seguinte composição: 

  2019  2018 
Imposto sobre o Rendimento:     

Mais valias  484   -  
IRC Aplicação Financeira             -   -  
IRC Rendimentos Prediais  -   -  

  484   -  
Impostos Indiretos:     

Imposto do Selo  8.824   5.969  
Imposto Municipal sobre 

Imóveis  23.127   22.197  
  31.951   28.167  

     
Total de Impostos suportadosTotal de Impostos suportadosTotal de Impostos suportadosTotal de Impostos suportados        32.435   28.167  

 

  

14. CONTAS DE TERCEIROS - ATIVO 

 

 Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 O crédito de imposto no montante de 14.234 euros corresponde a valores de IVA pagos em 

excesso no âmbito da empreitada de construção da referida loja Continente Bom dia e ainda 

não regularizados pela AT a favor do Fundo. 

 

 O saldo de devedores no montante de diz respeito essencialmente ao montante atribuído 

pela Infraestruturas de Portugal, S.A. ao terreno que era propriedade do Fundo e foi 

expropriado pela referida entidade pelo montante de 59.882 euros. Para informação mais 

detalhada sobre a expropriação, ver Nota 26. 

 

 Já em novembro de 2019, a AT deferiu o pedido de revisão oficiosa sobre a liquidação de IMT 

no montante de 214.500 euros na aquisição do imóvel “Alto do Lumiar”, que já não faz parte 

da carteira do Fundo, tendo sido registado o respetivo valor a receber da Autoridade 

Tributária. 

 

 

 

  2019  2018 
Outras contas de devedores     

Devedores  60.917   1.021  
IVA a recuperar  14.234   14.234  
IMT a recuperar  214.500  -  

     
TotalTotalTotalTotal        289.652  15.255  



OLISSIPO – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Montantes expressos em Euros) 

 14 

 

 

 
15. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 
  

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

Acréscimos e Diferimentos Ativos     

     

  2019  2018 

Acréscimos de proveitos     

Juros de depósitos a prazo  -   -  
 

    

Despesas com custo diferido     

Seguros antecipados                  5 895   4 270  
 

 -   -  

Outros acréscimos e diferimentos  2.868  138 096  

  -   -  

Total  8.763  142 367  

     

 
O saldo em aberto na rubrica de despesas com custos diferidos diz respeito ao montante de 

seguros com os imóveis do Fundo já pagos e respeitantes ao exercício de 2020. O saldo de 

“Outros acréscimos e diferimentos” registado a 31 de dezembro de 2018 dizia respeito 

essencialmente ao montante de IMT a ser reembolsado pela Autoridade Tributária (135.037 

euros) na sequência de decisão favorável do CAAD no âmbito de pedido de restituição do 

IMT liquidado pelo Fundo na aquisição do imóvel “Prédio Urbano Parede Continente”. O 

montante supra referido, foi liquidado pela AT no decorrer do exercício de 2019. 

 

 
 
16. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 

  2019  2018 
Comissões e outros encargos a pagar     

Sociedade Gestora  4.893   4.566  
Banco Depositário  3.616   3.379  
Avaliadores de imóveis  615   3.690  
Autoridades de Supervisão  294   283  

  9.419   11.918  
     

Outras contas de credores     
Impostos sobre o rendimento  759   490  
IVA a Pagar  21.058   41.474  
Imposto Municipal sobre Imóveis     

Do período -   -  
Outros credores     

Credores por fornecimento e serviços de terceiros 8.298   16.030  
Cauções de contratos de arrendamento 2.500   2.500  

  32.615   60.494  
     

Empréstimos Não Titulados               
Santander Totta                      872.956   1.006.307  
Santander Totta (IVA)                -   -  

  872.956   1.006.307  
TotalTotalTotalTotal        914.989   1.078.719  
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17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 

 Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

  2019  2018 
Acréscimos de Custos     
   Juros e Custos Equipar. a Liquidar   501   541  

Imposto do Selo  1.526   1.368  
Imposto Municipal sobre Imóveis     

Do período 15.417   14.365  
De períodos anteriores -   -  

IRC Aplicações Financeiras           -   -  
Outros fornecedores                  10.805   5.270  

  28.250   21.544  
Receitas com Proveito Diferido     

Rendas  5.649   3.514  
     

Outros  -   -  

     
TotalTotalTotalTotal        33.898   25.058  

 

 
 
18. JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 

 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte 
composição: 
 

  2019  2018 
Juros e Custos Equiparados              

De depósitos à ordem                 -   -  
De Empréstimos Não Titulados         11.967   13.157  

     
TotalTotalTotalTotal        11.967   13.157  

 
 

19. COMISSÕES 

 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

  2019  2018 
Comissão intermediação     

Em ativos imobiliários  -   3.075  

  -   3.075  
Outras, de operações correntes     

Comissão de gestão                   55.132   53.583  
Comissão de depósito  13.783   13.396  
Taxa de supervisão                   3.449   3.347  
Outras comissões                     664   651  

  73.028   70.976  

     
TotalTotalTotalTotal        73.028   74.051  
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20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

  2019  2018 
Fornecimentos e Serviços Externos     

Águas  -   127  
Eletricidade                        8.437   8.845  
Seguros  9.686   9.796  
Condomínio  3.321   6.532  
Conservação  12.052   30.014  
Gás  2.803   4.481  
Auditoria  5.535   4.920  
Avaliações  6.047   4.840  
Honorários  31.244   33.282  
Outros  180   1.199  

     
TotalTotalTotalTotal        79.305   104.036  

     
 
 
 
21. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 

 Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas apresentavam a 

seguinte composição: 

 

  2019  2018 

Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários     
Terrenos  -  3.525  

Construções 316.146   261.312  
 

316.146  264.837  
 

   
Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários     

Terrenos (140.693)  (13.018) 

Construções (25.550)  (261.589) 
 

(166.243)  (274.607) 
 

   

  149.903   (9.770) 

 

 

No exercício de 2019, o efeito líquido das valorizações e desvalorizações decorrentes das 

avaliações dos ativos imobiliários efetuadas por peritos avaliadores independentes totaliza 

149.903 euros (2018: perda de 9.770 euros). De ressalvar que o saldo registado em perdas com 

terrenos inclui a menos valia associada à expropriação do terreno no Redondo no montante 

de 20.459 euros. 
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22. RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, esta rubrica corresponde às rendas de janeiro 

a dezembro de 2019 no âmbito dos contratos de arrendamento referentes aos imóveis 

denominados “Bairro do Restelo, n.º 17”, “Bairro do Restelo, n.º 38”, “Bairro do Restelo, nº 

36” e “Prédio urbano Modelo Continente”, bem como a cedência de parcelário na “Herdade 

das Silveiras”. 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica apresentava a seguinte 

composição: 

 

  2019  2018 
Rendimentos de imoveis 418.912   399.090  

     
TotalTotalTotalTotal        418.912   399.090  

 

 

23. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas não apresentavam 

saldo. 

 

24. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA SOCIEDADE GESTORA 

 

O montante total de remunerações do exercício de 2019 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 31313131----dezdezdezdez----11119999    

Remunerações Fixas 24.870 

Remunerações Variáveis 0 

Total 24.870 

 

O valor acima apurado baseou-se no peso do ativo líquido do fundo (3%) 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 2019 (733.567 euros). De referir 

que o montante de 733.567 euros inclui montante pago a entidade terceira pela prestação de 
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serviços dos colaboradores do Departamento de Operações que anteriormente eram 

colaboradores da Fund Box SGFII. 

 

O número de colaboradores afetos à gestão do fundo ao longo do ano de 2019 foi de 23 

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. 

 
 

25. EVENTOS SUBSEQUENTES 

 
Nada a referir. 

 
 

26. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Em 2019 a entidade Infraestruturas de Portugal, SA. requereu a declaração de utilidade 

pública com carácter de urgência das expropriações necessárias à construção da Nova Ligação 

Ferroviária Évora-Caia, indicando a necessidade de expropriação de 2 Parcelas do prédio misto 

propriedade do Fundo Olissipo, denominado Courelas das Silveiras (61.1 e 61.2) e a ocupação 

temporária de outras 2 Parcelas (61.1T1 e 61.2T2), no Redondo. 

O processo de expropriação percorreu várias etapas, sendo que em Novembro de 2019 a IP 

notificou o Fundo Olissipo, informando que não sendo sido possível chegar a acordo quanto 

ao valor indemnizatório a atribuir às parcelas em questão, o processo administrativo seguirá 

a via litigiosa com recurso à arbitragem. 

Em final do exercício de 2019 e até à data, a expropriação litigiosa encontra-se pendente de 

acórdão arbitral para a determinação do montante da indemnização devida pela 

expropriação das parcelas identificadas. 

Poderá haver recurso da decisão arbitral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Contabilista Certificado   Pelo Conselho de Administração 

    

 










