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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Europa 

Relatório de Atividade e Contas relativo ao exercício de 2019 

 

 

Senhores Participantes, 

 

Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão, apresentamos as contas do Europa – Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado, relativas ao ano de 2019, para vossa apreciação. 

As contas foram auditadas pela Kreston & Associados – SROC, Lda. 
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1. Enquadramento Macroeconómico 

O ano de 2019 continuou a registar uma expansão da economia mundial (c. 3.0%, o mais baixo 

desde 2008-2009), mas observam-se abrandamentos nalgumas das principais economias do mundo 

ao mesmo tempo que muitas das economias desenvolvidas continuam a apresentar crescimentos 

pálidos. O FMI, e outras fontes comparáveis, prevê que a situação melhore já em 2020 quando a 

economia mundial deverá crescer c. 3.4%. 

Apesar dos impactos da disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, tanto 

Estados Unidos (EUA) como a China cresceram ainda que a ritmos menores que no ano transato 

(estima-se 2.1% vs. 2.9% em 2018 para os EUA e 6.0% vs. 6.5% em 2018 para a China, a mais baixa 

desde 1992). 

O decréscimo no ritmo de crescimento americano levou a pressões por parte do Presidente 

Donald Trump na Reserva Federal levando a que esta alterasse a sua política de incremento das taxas 

de juro, tendo observado crescimentos sucessivos até os 2.25% no 2º Trimestre de 2019, para ter 

reduzido já por duas vezes até aos 1.75%. A Reserva Federal prevê que a economia americana continue 

a abrandar nos próximos anos até aos 1.8% ao ano em 2022. 

Quanto à China, não obstante do efeito da redução das exportações resultante das tarifas 

impostas pelos EUA, o abrandamento deverá ser visto com algum criticismo uma vez que é normal que 

à medida que as economias crescem a sua taxa de crescimento diminua. Apesar da redução do 

crescimento para 2019 e abrandamento percentual sucessivo para os próximos anos, os dados do FMI 

demonstram que em Yuans, o crescimento do produto absoluto Chinês deverá inclusivamente 

aumentar de c. de 772 mil milhões este ano, para 1,45 mil milhões em 2023 altura em que se espera 

que o crescimento percentual tenha sido de apenas 5.6%. A China enfrenta desafios relacionados não 

só com as pressões externas, como relacionados com o seu próprio crescimento e aumento de 

exigência de qualidade de vida da sua população que requer salários cada vez maiores. Se por um lado 

isto leva a um aumento do consumo interno, por outro leva a uma redução da competitividade dos 

preços dos seus sectores produtivos falando-se já em deslocalizações de fábricas para outros países 

no Sudeste Asiático nos próximos anos, requerendo que a economia Chinesa se reinvente e se passe 

a basear cada vez mais não tanto nos preços, mas sim no valor acrescentado dos produtos que 

desenvolve. 

A Zona Euro por outro lado, apesar de se manter em crescimento, apresenta sintomas de 

abrandamento cada vez mais similares aos que o Japão tem vindo a enfrentar desde o princípio dos 

anos 90. Independentemente dos estímulos monetários (“quantitative easing” por parte do BCE) de 

que a economia Europeia tem vindo a ser alvo, esta continua a apresentar simultaneamente taxas de 

crescimento e de inflação muito reduzidas (1.2% Q3 2019 – Q3 2018 e inflação 1.3% Q4 2019 – Q4 

2018). Os principais motores da economia Europeia, como a Alemanha, ou a França, apresentam 

crescimentos diminutos que poderá estar em parte relacionado com o choque que algumas das 

principais indústrias destes países, tal como a indústria automóvel, enfrentam quer do ponto de vista 

legislativo (como por exemplo as restrições aos motores diesel), quer do ponto de vista de preferências 

dos consumidores que são cada vez mais incutidos a procurar alternativas de partilha, por oposição à 

compra, e ambientalistas, levando a que as indústrias tenham de investir mais em I&D disruptiva que 

não apresenta uma recompensa imediata. 
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Ligeiramente melhor está a União Europeia como um todo, com os países que não constituem a 

zona Euro a apresentar uma melhor performance e levando a que quando se olha para a economia 

dos, ainda, 28 países, esta apresente números melhores tanto no que toca a crescimento, com 1.4% 

(Q3 2019 – Q3 2018, o mesmo que no ano anterior), como na inflação que atingiu os 1.6%, mais 

próxima do alvo dos 2% tipicamente fixada pelos bancos centrais tal como o BCE. 

 

Tabela 1 – Fonte: Trading Economics (agrega estatísticas dos vários institutos nacionais) 

 

Quanto à economia Portuguesa, apesar de continuar em expansão (1.9%) e apresentar 

convergência com as principais economias europeias, crescendo mais do que Alemanha (0.5%), França 

(1.4%), Reino Unido (1.1%), ou Itália (0.3%), fica para trás de outras economias com graus de 

desenvolvimento comparável quer dentro da Zona Euro, como a Grécia (2.3%), ou os países Bálticos 

como a Estónia (4.2%), quer países fora da união monetária como a Polónia (3.9%) ou a Hungria (5.0%). 

No campo da inflação, Portugal também continua a ter uma performance muito inferior ao alvo de 2% 

tendo atingido apenas 0.4% levando simultaneamente a que haja um menor estímulo ao consumo e 

uma penalização de investimentos ajustados à inflação como o imobiliário. 
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O PIB Português tem ganho uma dependência cada vez maior do turismo (c. 20% do PIB), e é 

sustentado maioritariamente pelo consumo privado interno que representa c. 65%, com as despesas 

das administrações públicas somente 16.5% e o investimento 18%. A grande alteração à composição 

do PIB passa pela componente das exportações líquidas que voltaram a terreno negativo com o 

crescimento das importações a não ter paralelo no crescimento das exportações. 

 

Tabela 2 – Fonte: INE 

 

A taxa de desemprego continua baixa, registando 6.1% no 3º trimestre de 2019, no entanto, e 

apesar de se ter atingido em 2019 o valor mais alto desde 2011, o rendimento médio líquido disponível 

continua somente nos €911 (dados do INE 2º trimestre de 2019). Os dados apontam também para o 

facto de a maioria dos trabalhadores receber abaixo do valor médio. 

O Banco de Portugal espera que a performance da economia Portuguesa continue a piorar para os 

próximos anos com o crescimento de apenas 1.7% em 2020 e 1.6% para 2021 e 2022 alavancados 

sobretudo num abrandamento da Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) e no crescente 

desequilíbrio da balança comercial resultante das importações continuarem a crescer acima das 

exportações. 

 

1.1. Mercado Imobiliário em Portugal 

O mercado imobiliário Português continuou a apresentar uma dinâmica muito favorável em 2019 

que deverá ter-se aproximado do volume recorde de 2018, com c. €3.3 mil milhões investidos. 

O mercado continua muito dinâmico fruto de uma miríade de factores tais como uma 

forte procura externa, quer de 2ª habitação, quer de escritórios, um turismo em crescimento, 

a recuperação económica nacional, e uma falta significativa de oferta de novas áreas 

construídas fruto dos anos de crise que Portugal enfrentou na última década. A juntar a estes 

factores, as yields têm atingido mínimos históricos, bastante potenciadas pelas baixas taxas 

Países mais ricos (PIB per Capita) com os quais Portugal ficou comparativamente mais rico 

Países mais ricos (PIB per Capita) com os quais Portugal ficou comparativamente mais pobre 

Países mais pobres (PIB per Capita) que ficaram comparativamente mais ricos que Portugal 

Países mais pobres (PIB per Capita) que ficaram comparativamente mais pobres que Portugal 

Gráfico 1 – Dados: Trading Economics (agrega dados dos vários institutos de estatísticas nacionais) 

Economia Portuguesa 2018 2019 2019
[€ mi lhões] [€ mi lhões] [% AoA]

PIB 197,741 202,153 2.2%

Consumo privado 128,437 131,695 2.5%

Consumo Público 33,148 33,438 0.9%

FBCF 35,093 38,252 9.0%

Exportações liquidas 1,062 (1,233) (216.0%)

Exportações 84,402 86,751 2.8%

Importações 83,340 87,983 5.6%
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de juro por tempo indeterminado. Por fim, importa listar também alguns estímulos locais 

importantes como o programa de “vistos Gold”, os benefícios fiscais para residentes não-

habituais e o relaxamento das leis do arrendamento habitacional (que tem vindo a sofrer uma 

alteração contrária àquela que estimulou o mercado em 2012), e que muito têm contribuído 

para que o mercado apresente a dinâmica que vemos hoje 

Assim, assiste-se hoje a níveis históricos de ocupação dos parques de escritórios de Lisboa e 

Porto, e há uma expectativa de incremento de rendas, especialmente enquanto a nova oferta 

em pipeline não entra de facto no mercado. A logística é um sector mais opaco, mas tem-se 

observado também uma descida significativa das desocupações. 

No residencial os preços e rendas têm batido consistentemente recordes e começa a haver 

finalmente uma expansão dos projectos de construção nova de que as principais cidades tão 

urgentemente precisam. 

Por fim, o mercado vive também um período de dinamismo no que toca ao teste de novos 

conceitos, conhecidos no meio como “co-revolution”, de utilização dos imóveis através de 

ligeiras reinvenções dos conceitos tradicionais de escritórios e residencial, mas também de 

expansão de produto tão necessário nas áreas de residências de estudantes e de residências 

sénior. 

É de esperar que, apesar de começarem a haver algumas medidas legislativas contrárias aos 

estímulos que levaram o mercado a este estado, o mercado mantenha este dinamismo para 

2020. 

 

 

1.2. Fundos de Investimento Imobiliário em Portugal 

De acordo com as estatísticas da CMVM datadas de Novembro de 2019, o património total dos 

fundos de investimento imobiliário (FII + FEII + FUNGEPI) estava avaliado em €10.9 mil milhões, mais 

1.34% que Novembro de 2018 apesar de no total existirem menos 4 fundos em atividade. Este 

aumento de €144 milhões deve-se à valorização de c. €243 milhões dos fundos fechados e penalizados 

pela redução de valor dos fundos abertos (FII + FEII + FUNGEPI) em c. €98.5 milhões. 

Apesar da opacidade de dados estruturados para o total do mercado na CMVM, esta valorização 

deverá ser maioritariamente explicada pela evolução favorável do mercado imobiliário e não por novo 

investimento através de fundos de investimento. De facto, tem-se assistido nos últimos anos a algumas 

transações e liquidações significativas de fundos, especialmente aqueles que são propriedade dos 

bancos, com CGD, Montepio e Novo Banco a liquidarem parcelas significativas do seu património em 

fundos. 

No que toca a entidades gestoras, a Interfundos continua a ter a maior quota de mercado, com 

12.7%, ainda que isso represente um decréscimo face ao ano anterior, a Square AM sobe de 4º para 

2º lugar, tendo 10.8% de quota de mercado ainda que menos um fundo sob gestão que no ano 

anterior. A Norfin desce assim um lugar, ficando em 3º com 10.0% de quota de mercado, menos 1.8% 

que no ano anterior. 
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2. Atividade do Fundo 

2.1. Caracterização 

O Fundo foi autorizado em 31 de Maio de 2005, por deliberação CMVM, tendo sido constituído 

em 16 de Junho de 2005 com uma duração de 10 anos, prorrogável, mediante autorização da CMVM, 

por períodos sucessivos de 5 ou mais anos, de acordo com decisão da Assembleia de Participantes. O 

capital inicial do Fundo foi de €4.460.000, representado por 446.000 unidades de participação, as quais 

tiveram um valor inicial de subscrição correspondente a €10 cada.  

O Fundo é composto apenas pelo edifício Duarte Pacheco que se destina a arrendamento, sendo 

que a BBDO é atualmente o arrendatário com maior peso na carteira. 

No decorrer do ano de 2019, o Fundo prosseguiu com a implementação da estratégia de gestão 

imobiliária adotada em anos transatos, focada no desenvolvimento de ações especificamente 

direcionadas para a maximização do valor do ativo no curto e médio prazo. 

Neste período ao nível de ocupação dos pisos de escritório do edifício Duarte Pacheco 26 aumentou 

com a entrada de 5 inquilinos. 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2019 o total de ativos do Fundo era de €29.886.085 dos quais €27.615.250 

correspondem a ativos imobiliários. Na mesma data, o Valor Líquido Global do Fundo era de 

€29.479.921. 

 

Dados Históricos: 

 

Imóvel Inquilino Custo Valor Venal

Av. Eng. Duarte Pacheco, nº26

GO DNL 3 830 730 2 905 850

N.R.D 1 289 367 1 369 000

PARTAC 115 752 84 750

EGEAC 3 678 126 3 811 600

WONDERBOX 1 327 769 1 853 900

D. Franco, G.R.Martins, J.Jácome, V.P.Neves e Associados 1 661 855 2 281 700

ROLAND BERGER 1 304 271 1 828 350

BBDO 4 475 045 5 612 050

(valores em euros) Total 17 682 915 19 747 200

Ano VLGFNº UP's em circulação Valor UP Rendibilidade

2016 27 299 069 2 189 515 12,4681 0,36%

2017 28 458 914 2 189 515 12,9978 4,25%

2018 27 458 914 2 189 515 12,6526 -2,66%

2019 29 479 921 2 189 515 13,4641 6,41%

(valores em euros)
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A valorização dos imóveis corresponde ao seu custo de aquisição, caso se trate da primeira 

avaliação, ou à média aritmética simples de 2 (duas) avaliações realizadas por peritos avaliadores 

independentes devidamente credenciados pela autoridade supervisora (CMVM), caso se trate de uma 

avaliação corrente e periódica.  

Os valores que concorrem para a determinação do valor médio das avaliações e, 

consequentemente, para a valorização dos ativos são determinados com base nos critérios, métodos 

e normas técnicas de avaliação definidas pelas melhores práticas da indústria. Os métodos de avaliação 

a utilizar, determinantes em cada processo de avaliação enquanto base de definição de valor, são uma 

escolha discricionária do perito avaliador tendo por base a sua experiência técnica individual, as 

características intrínsecas do imóvel e os mercados local e global comparáveis. 

 

2.2. Política de Investimento 

O Fundo Europa tem como objetivo alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma 

valorização crescente do capital e a obtenção de um rendimento sustentado, mediante a composição 

e administração de um património constituído por valores predominantemente imobiliários e baseado 

em critérios de prudência, estabilidade, escolha criteriosa e rentabilidade, de forma e acautelar e 

valorizar os interesses dos participantes.  

 

2.3. Atividade ao longo de 2019 

Em 2019 foram celebrados quatro novos contratos para o edifício de escritórios localizado na 

Avenida Duarte Pacheco n.º26. 

 

2016 2017 2018 2019

Proveitos 1 802 360 1 856 798 1 208 272 2 315 196

Custos 1 324 895 543 194 1 964 138 1 339 938

Resultado Líquido 477 465 1 313 604 (755866) 975 259

(valores em euros)

Discriminação de custos suportados pelo fundo 2016 2017 2018 2019

     Impostos 67 919 58 176 170 859 138 084

     Comissão de Gestão 66 591 56 450 89 496 57 250

     Comissão de Depósito 27 722 28 224 27 433 28 592

     Taxa de Supervisão 8 752 8 714 8 633 8 751

     Custos de Auditoria 4 563 5 926 3 831 4 464

(valores em euros)

Inquilinos Inicio Piso Renda Mensal

PARTAC Agosto Piso 2 3 713

Finerge Dezembro Piso 2 7 814

N.R.D Julho Piso Intermédio 4 626

EGEAC Março Piso 3 e 4 20 629

(valores em euros) Total 36 782
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A unidade de participação do fundo fixou-se nos 13,4641 à data de fecho. A subida acentuada no 

mês de Dezembro deve-se aos ajustamentos resultante das avaliações no edifício. 

 

À data de fecho, o património imobiliário do fundo representava 92,40% do ativo total do fundo. 

Os escritórios são a tipologia de imóvel com maior peso, representando quase 62% da carteira. 

 

 

 

2.4. Perspetivas para 2020 

O Fundo continuará a desenvolver ações de gestão imobiliária com o objetivo de maximizar o 

valor do ativo no curto e médio prazo. 
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Lisboa, 20 de Janeiro de 2020. 

Norfin, SGFII, S.A. 
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019 2018

Ativo Mais Ativo Ativo

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

ATIVOS IMOBILIÁRIOS: CAPITAL DO FUNDO:

Construções 1 e 3 26 089 481 1 525 769 27 615 250 26 936 800 

Outros Ativos - - - Unidades de participação 2 21 895 150 21 895 150

26 089 481 1 525 769 27 615 250 26 936 800 Variações patrimoniais 2 3 958 843 3 958 843

CONTAS DE TERCEIROS: Resultados transitados 2 1 849 055 3 138 282

Devedores por rendas vencidas 13 752 13 752 92 Resultados distribuídos 2 (533 362)

Outras contas de devedores 27 238 - 27 238 31 Resultado líquido do exercício 2 1 776 873 (755 866)

40 990 Total do Capital do Fundo 29 479 921 27 703 048

DISPONIBILIDADES:

Depósitos à ordem 7 2 043 824 2 043 824 1 355 660 

Depósitos a prazo e com pré-aviso - -

Total das disponibilidades 2 043 824 2 043 824 1 355 660 CONTAS DE TERCEIROS:

   Comissões e outros encargos a pagar 16 22 245 19 495

   Outras contas de credores 16 214 502 434 338

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: Total de valores a pagar 236 746 453 833

Acréscimo de proveitos 15 168 020 168 020 168 020 

Despesas com custo diferido 15 18 002 18 001 19 501 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

Total de acréscimos e diferimentos ativos 186 022 186 021 19 501    Acréscimos de custos 17 58 116 60 826

   Receitas com proveito diferido 17 111 302 94 377

Total de acréscimos e diferimentos passivos 169 418 155 203

Total do Ativo 28 360 317 1 525 769 29 886 085 28 312 084 Total do Passivo e Capital do Fundo 29 886 086 28 312 084

Total do número de unidades de participação 2 2 189 515 2 189 515 Valor unitário da unidade de participação 2 13,4641 12,6526

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

CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

            Marisa Pereira

             CC nº 68036



 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. 

 

 
EUROPA – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

13 

 

EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2019 2018 PROVEITOS E GANHOS Notas 2019 2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES  

Juros e custos equiparados: Juros e proveitos equiparados:

  De operações correntes 8 - De operações correntes 18 - -

Comissões: Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários:

Outras, de operações correntes 19 94 850 125 788 Em ativos imobiliários 3 1 318 659 870 812

Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários: Reversões de ajustamentos e provisões

Em ativos imobiliários 3 - 1 193 344 De provisões para encargos - -

Impostos e taxas: Rendimentos de ativos imobiliários 20 996 537 337 461

Imposto sobre o rendimento 12 270 25 029 Outros proveitos e ganhos correntes - -

Impostos indiretos 12 96 482 108 675 Total de proveitos e ganhos correntes 2 315 196 1 208 272

Outros impostos 12 41 332 37 154

Fornecimentos e serviços externos 21 457 670 471 491 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Outros custos e perdas correntes 2 670 2 655 Ganhos de exercícios anteriores 801 615 -

Total de custos e perdas correntes 693 282 1 964 138 Outros ganhos eventuais - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Total dos proveitos e ganhos eventuais 801 615 -

Perdas de Exercícios Anteriores 646 656 1

Total de custos e perdas eventuais 646 656 1

Resultado líquido do exercício 2 - - Resultado líquido do exercício - (755 866)

1 339 938 1 964 138

2 315 196 1 964 138

Resultados da carteira de títulos - - Resultados eventuais 154 959 (0)

Resultados em ativos imobiliários (456 965) Resultado antes de impostos sobre o rendimento 1 914 957 (585 006)

Resultados correntes 1 621 915 (755 865) Resultado líquido do exercício 1 776 873 (755 866)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

O CONTABILISTICA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

            Marisa Pereira

             CC nº 68036
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2019 2018 PROVEITOS E GANHOS Notas 2019 2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES  

Juros e custos equiparados: Juros e proveitos equiparados:

  De operações correntes 8 - De operações correntes 18 - -

Comissões: Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários:

Outras, de operações correntes 19 94 850 125 788 Em ativos imobiliários 3 1 318 659 870 812

Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários: Reversões de ajustamentos e provisões

Em ativos imobiliários 3 - 1 193 344 De provisões para encargos - -

Impostos e taxas: Rendimentos de ativos imobiliários 20 996 537 337 461

Imposto sobre o rendimento 12 270 25 029 Outros proveitos e ganhos correntes - -

Impostos indiretos 12 96 482 108 675 Total de proveitos e ganhos correntes 2 315 196 1 208 272

Outros impostos 12 41 332 37 154

Fornecimentos e serviços externos 21 457 670 471 491 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Outros custos e perdas correntes 2 670 2 655 Ganhos de exercícios anteriores 801 615 -

Total de custos e perdas correntes 693 282 1 964 138 Outros ganhos eventuais 0 0

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Total dos proveitos e ganhos eventuais 801 615 0

Perdas de Exercícios Anteriores 646 656 1

Total de custos e perdas eventuais 646 656 1

Resultado líquido do exercício 2 - - Resultado líquido do exercício - (755 866)

1 339 938 1 964 138

2 315 196 1 964 138

Resultados da carteira de títulos - - Resultados eventuais 154 959 (0)

Resultados em ativos imobiliários (456 965) Resultado antes de impostos sobre o rendimento 1 914 957 (585 006)

Resultados correntes 1 621 915 (755 865) Resultado líquido do exercício 1 776 873 (755 866)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

O CONTABILISTICA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

            Marisa Pereira

             CC nº 68036
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2019 2018

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:

Pagamentos:

Pagamentos de rendimentos aos participantes 2 - -

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo - -

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

Recebimentos:

Rendimento de ativos imobiliários 1 213 172 520 863 

1 213 172 520 863 

Pagamentos:

Despesas correntes (FSE) em ativos imobiliários (800 647) (1 945 719)

(800 647) (1 945 719)

Fluxo das operações com ativos imobiliários 412 526 (1 424 855)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Juros de depósitos bancáriosOutros Recebimentos Correntes 110 134 -

Pagamentos:

Comissão de gestão (59 263) (89 543)

Comissão de depositário (28 805) (27 814)

Impostos e taxas 278 119 (312 243)

Outros pagamentos correntes (24 547) (49 593)

165 504 (479 193)

Fluxo das operações de gestão corrente 275 638 (479 193)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício 688 164 (1 904 048)

          Disponibilidades no início do exercício 3 259 708 

          Disponibilidades no fim do exercício 7 688 164 1 355 660 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE GESTORA

            Marisa Pereira

             CC nº 68036



 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. 

 
EUROPA – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

16 

 

 

3. Anexo às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 

 

Nota Introdutória 

O Fundo Europa - Fundo Fechado de Investimento Imobiliário (“Fundo”) foi autorizado por 

deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) de 31 de 

maio de 2005, tendo iniciado a sua atividade em 16 de junho de 2005. Trata-se de um fundo 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. Em 31 de outubro de 

2014 a Assembleia de Participantes deliberou de forma unânime a prorrogação do prazo por um 

período de 10 anos a contar de 16 de julho de 2015. 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. 

 O Fundo, desde 1 de setembro de 2013, é administrado, gerido e representado pela  

Norfin - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. (“Sociedade Gestora” ou 

“Norfin”), sendo as funções de entidade depositária (“Banco depositário”) asseguradas pelo Banco 

Invest, S.A. (“Banco Invest”). Até àquela data o Fundo era administrado, gerido e representado pela 

SGFI - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (“Sociedade Gestora” ou “SGFI”), 

sendo as funções de entidade depositária asseguradas pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). 

A atividade e funcionamento do Fundo enquadram-se no Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo (RGOIC), publicado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, no Regulamento  

n.º 2/2015 da CMVM e no Regulamento de Gestão do Fundo. 

 

Bases de Apresentação e Principais Políticas Contabilísticas  

 As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 

com base nos registos contabilísticos do Fundo mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos 

Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pelo Regulamento n.º 2/2005 da CMVM e 

regulamentação complementar emitida por esta entidade. As notas que se seguem respeitam a 

numeração sequencial definida neste Plano. As notas cuja numeração se encontra ausente não são 

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

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 

são como segue: 

(a) Especialização dos 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. 

(b) Imóveis 

As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas na data de transferência efetiva 

da propriedade de acordo com os pagamentos efetuados relativos a escrituras, registos e eventuais 

obras de melhoramento ou reconversão, incluindo os encargos com a certificação energética dos 
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edifícios. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são depreciados, 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. 

De acordo com o Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, as aquisições de bens 

imóveis e as respetivas alienações são precedidas dos pareceres, com uma antecedência máxima de 

seis meses, de pelo menos, dois peritos avaliadores independentes sujeitos a registo individual junto 

da CMVM. 

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

significativa no seu valor. A valorização de cada um dos imóveis é feita com base na média aritmética 

simples dos dois valores atribuídos nas avaliações efetuadas pelos respetivos peritos avaliadores 

independentes. 

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 dos 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 imóveis destinam-se, principalmente, a arrendamento. As rendas são reconhecidas como proveito 

no ano a que respeitam sendo registadas pelo seu montante bruto na rubrica “Rendimentos de ativos 

imobiliários” (Nota 20). As rendas recebidas antecipadamente são registadas na rubrica “Receitas com 

proveito diferido” (Nota 17). 

(c) Unidades de participação 

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

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. 

As “Variações patrimoniais” resultam da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 

relativamente ao valor base da unidade de participação, na data da operação. 

(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, sendo registado na rubrica “Comissões” (Nota 19). Em 31 de dezembro de 2019 

e 2018, esta taxa ascendia a 0,0026%. Sempre que o montante calculado seja inferior a €200 ou 

superior a €20.000, a taxa mensal devida corresponderá a um desses limites. 

(e) Comissões 

A comissão do Banco depositário é cobrada trimestralmente e corresponde a 0,15% ao ano, (taxa 

nominal) calculada diariamente sobre o ativo total do Fundo, sendo igualmente registada na rubrica 

“Comissões” (Nota 19). A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração 

dos serviços de gestão do seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora, repartindo-

se da seguinte forma: 
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Componente fixa: segundo o Regulamento de Gestão, e tendo em consideração as alterações 

subsequentes decorrentes da deliberação de Assembleia de participantes de 31 de outubro de 2014, 

esta comissão corresponde a uma taxa anual nominal de 0,20% calculada diariamente sobre o valor 

do Ativo total do Fundo, antes do cálculo das comissões de gestão fixa e de depositário do próprio dia, 

sendo cobrada mensalmente até ao dia 10 do mês seguinte, com um mínimo de €3.000 por mês. O 

montante de comissão é registado na rubrica “Comissões” (Nota 19). 

 Componente variável: calculada pela primeira vez em 2012 com referência a 31 de dezembro de 

2011, e sucessivamente de forma anual. A comissão inclui uma parcela que tem por base o retorno do 

Fundo (parcela de retorno), medido em função do desempenho do Fundo e uma parcela que tem por 

base o risco do Fundo (parcela de risco), medida em função da manutenção do arrendamento dos 

espaços de escritório em contrato. A componente variável corresponde a: 

 Parcela de retorno: é medida em função do desempenho do Fundo e corresponde a 20% da 

diferença do rácio entre o resultado líquido do Fundo e o imobilizado médio, ambos do ano anterior, 

com a taxa 4,50%, multiplicada pelo valor de imobilizado médio também do ano anterior. Esta parcela 

é calculada e registada no resultado líquido do Fundo do ano, após conclusão dos trabalhos de 

auditoria ao Fundo, referentes ao ano anterior, e cobrada no prazo de dez dias após o seu registo. 

 Parcela de risco: é medida em função da manutenção do arrendamento dos espaços de escritórios 

em contrato e corresponde a 1,25% do resultado líquido do Fundo do ano anterior, sempre que no 

ano em questão e no ano anterior, não tenham existido quaisquer frações de escritórios por arrendar 

em contrato. Esta parcela é calculada e registada no resultado líquido do Fundo no final do ano em 

questão, e caso aplicável, cobrada durante o mês de janeiro do ano seguinte. 

 A comissão de depósito destina-se a fazer face às despesas do Banco Depositário relativas aos 

serviços prestados ao Fundo. 

 Esta comissão é calculada diariamente pela aplicação de uma taxa anual nominal de 0,100% sobre 

o valor líquido global do Fundo, com limite mínimo de €7.500 e máximo de  

€15.000 sendo calculada numa base semestral e cobrada até ao décimo dia do mês seguinte ao final 

do semestre a que respeita. É registada na rubrica “Comissões” (Nota 19). 

(f) Impostos diferidos 

Não são registados impostos relativos às mais-valias líquidas potenciais que são registadas por via 

de reavaliação dos imóveis em carteira. 

 

NOTA 1 - AVALIAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2019, o valor contabilístico dos ativos imobiliários e respetivas mais 

valias potenciais reconhecidas eram as seguintes: 

 

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

respetivos peritos avaliadores (Nota 3). 

O único imóvel na carteira do Fundo, denominado “Edifício RDP”, adquirido em 22 de junho 

de 2005 por um valor global de €18.671.682, está situado na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 
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n.º 26 num lote de 2.554 m2, tem uma área de implantação de 1.284 m2 ao nível térreo e é composto 

por 17 pisos: subcave, cave, piso intermédio e 13 pisos superiores. O edifício foi construído no final da 

década de 60 tendo sido utilizado pela Philips Portuguesa até 1993, data em que foi adquirido pela 

RDP – Rádio Difusão Portuguesa, S.A. para instalações da sua sede e produção em Lisboa. O edifício 

possui uma área bruta de construção acima do solo de 8.781 m2 e uma área abaixo do solo de 3.348 

m2 e 435 m2 correspondentes a duas caves e arrecadações, respetivamente.  

Em 31 de dezembro de 2005 o edifício era composto por 88 frações, as quais depois de serem 

realizadas obras de beneficiação se destinavam a ser vendidas ou arrendadas. O Fundo (tendo como 

sociedade gestora a SGFI) celebrou com a Norfin, na qualidade de sociedade gestora do Fundo Vision 

Escritórios – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (“Fundo Vision”), um contrato de promessa 

de venda relativo a 38 frações do referido imóvel por um preço global de €12.092.571 (valor de custo 

de €12.184.860), correspondentes a, aproximadamente, 51% da área bruta de construção. Esta 

operação concretizou-se no exercício de 2006, tendo o preço sido pago na data de celebração da 

escritura de compra e venda. Simultaneamente, o Fundo (ainda sob a gestão da SGFI) celebrou com a 

Norfin, enquanto gestora do Fundo Vision, um contrato promessa bilateral de compra e venda, nos 

termos do qual o Fundo se comprometeu a readquirir pelo mesmo preço as referidas frações no prazo 

máximo de 180 dias a contar do quinto aniversário da referida data de aquisição. Adicionalmente 

foram vendidas mais duas frações ao Fundo Olissipo por um valor de €1.755.000 (valor de custo de 

€1.924.474). No exercício de 2006 o fundo tinha liquidado, a título de adiantamento para a realização 

de obras o montante de €3.867.247. 

De 2007 a 2011 foram incorporadas no imóvel faturas relativas a obras no montante total de 

€122.062. 

Em 28 de novembro de 2011, não dispondo o Fundo de liquidez que lhe permitisse efetuar a 

aquisição prometida em 2006, cedeu a sua posição contratual à Partac – Imobiliária, S.A., extinguindo-

se deste modo o compromisso assumido. O Fundo não recebeu qualquer quantia por esta cessão de 

posição contratual.  

A Sociedade Gestora em 2012 (SGFI) entregou em 27 de abril de 2012 a declaração prevista na 

alínea g) do Artigo 4º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 

Não obstante a declaração ter sido entregue após o decurso do prazo de 30 dias aí previsto, a 

Sociedade Gestora considera que a referida declaração é legítima e suficiente para excluir a incidência 

de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis sobre a cedência da posição 

contratual, encontrando-se esta posição suportada em parecer jurídico de um consultor 

independente. Neste sentido, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora classifica como 

remota a probabilidade de o Fundo vir a ter que suportar algum encargo em resultado desta situação.  

De 2012 a 2013 foram incorporadas no imóvel faturas relativas a obras no montante total de 

€109.757. 

Em 21 de fevereiro de 2014 o Fundo recebeu 2 frações do Edifício RDP decorrente de um 

aumento de capital realizado em espécie efetuado pelo participante Partac Imobiliária, S.A.  

(2 pisos) pelo montante de €2.707.159, acrescido de encargos no montante de €183.746. Em 2 de 

dezembro de 2014 o Fundo adquiriu mais 38 frações do Edifício RDP (8 pisos e 30 estacionamentos) 

pelo montante de €12.220.000, acrescido de encargos no montante de €892.060. 

A 31 de dezembro de 2015, o custo total dos imóveis perfazia, assim, um total de €24 664 378, 

montante que não sofreu qualquer alteração deste o ano antecessor.   
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No decurso do ano de 2016, foram incorporadas no imóvel faturas relativas à remodelação dos 

sistemas de climatização do edifício, perfazendo um total de €112.045. Em 31 de dezembro de 2016 o 

custo total do imóvel ascendia a €24.776.423.  

A 31 de dezembro de 2017 constavam provisoriamente na rubrica “Outros ativos” €21.123 

relativos a faturas de remodelação dos sistemas de climatização do edifício e elaboração de projetos 

de arquitetura para ampliação dos pisos que aguardam o registo de novas avaliações para serem 

incorporadas no imóvel.  

No decurso do ano de 2018, foram incorporadas no imóvel faturas de obras de beneficiação 

relativamente ao sistema de AVAC do imóvel num total de €1.953.261. A 31 de dezembro de 2019 o 

custo total do imóvel perfazia um total de €27.615.250. 

No decurso do ano de 2019, foram incorporadas no imóvel faturas de obras de beneficiação 

no valor de €225.029,91, porém houve regularização de uma fatura da Termosul por anulação por 

parte do fornecedor em dezembro 2018 sem aviso prévio no valor de €238.959. 

 

NOTA 2 – CAPITAL DO FUNDO 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o período compreendido entre 1 de janeiro 2019 

e 31 de dezembro de 2019 foi o seguinte: 

 

 

 O capital inicial do Fundo foi de €4.460.000, representado por 446.000 unidades de participação 

de valor unitário de €10, subscritas em junho de 2005, as quais foram igualmente realizadas em 

numerário. 

Em 6 de agosto de 2007, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 

51.986 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação do 

Fundo apurada com referência a 31 de julho de 2007, a qual ascendia a  

€10,3871, o valor total ascendeu a €539.984. 

Em 29 de dezembro de 2010, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição 

de 396.914 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação 

do Fundo apurada com referência a 30 de novembro de 2010, a qual ascendia a €12,2365, o valor total 

ascendeu a €4.856.855. 
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 Em 21 de fevereiro de 2014, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 

239.247 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação do 

Fundo apuradas com referência a 31 de janeiro de 2014, a qual ascendia a €12,0677, o valor total 

ascendeu a €2.887.161, do qual €2.707.159 foi realizado em espécie e €180.002 em monetário. 

Em 1 de dezembro de 2014, o Fundo procedeu a um aumento de capital através de subscrição de 

1.055.368 novas unidades de participação, considerando a valorização das unidades de participação 

do Fundo apuradas com referência a 30 de novembro de 2014, a qual ascendia a €12,4222, o valor 

total ascendeu a €13.109.992. 

 Passado o período de subscrição, a qualidade de participante adquire-se através da aquisição de 

unidades de participação no mercado secundário. 

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. 

Os rendimentos a distribuir (resultados distribuíveis) pelo Fundo são os que resultem dos proveitos 

líquidos das suas aplicações e das mais-valias realizadas, deduzidos os encargos que o Fundo suportar 

nos termos do Regulamento de Gestão. Em qualquer caso, o montante distribuído não poderá exceder 

a diferença positiva entre o valor da unidade de participação que tenha servido de base à distribuição 

e o valor base da unidade de participação. 

De acordo com as deliberações do Conselho de Administração da Sociedade Gestora de 27 de 

novembro de 2014, foi realizada a distribuição de rendimentos no montante de €450.000. 

Em 18 de dezembro de 2015 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de 

€321.406. 

Em 21 de dezembro de 2016 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de 

€379.601.  

Em 05 de maio de 2017 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de €153.760. 

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

liquidação ou redução do capital do Fundo. 

Em 31 de dezembro de 2019 as unidades de participação eram detidas pelos seguintes titulares 

detentores daquelas unidades: 

 

 

 

NOTA 3 – ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
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Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica é composta por imóveis situados em Portugal e 

adquiridos para a realização de empreendimentos imobiliários e arrendamento, conforme segue:  

 

 

 

O Fundo regista as valorizações com base nas avaliações efetuadas por peritos avaliadores 

independentes, registados junto da CMVM. 

 

Os ganhos e perdas referentes às alienações e ajustamentos dos imóveis do Fundo são expressas 

da seguinte forma: 

 

 

NOTA 7 – DISPONIBILIDADES 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o período compreendido entre 01 de 

janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 foi o seguinte: 

 

 

Valor venal Aquisições Mais Menos Regularizações Valor venal

Imóvel 31/12/2018 (Nota 1) valias valias (Nota 1) 31/12/2019

Construções:

Edifício RDP 26 729 690 225 030 - - (865 239) 26 089 481

Ajustamentos:

Edifício RDP 207 110 1 318 659 - - 1 525 769

26 936 800 225 030 1 318 659 - (865 239) 27 615 250

Valor venal Aquisições Mais Menos Regularizações Valor venal

Imóvel 31/12/2017 (Nota 1) valias valias (Nota 1) 31/12/2018

Construções:

Edifício RDP 24 776 424 1 953 266 - - - 26 729 690

Ajustamentos:

Edifício RDP 529 642 - - (322 532) - 207 110

25 306 066 1 953 266 - (322 532) - 26 936 800

2019

2018

2018 Aumentos Diminuições 2019

Depósitos à ordem:

Banco Invest, S.A. 203 546 - 28 897 174 649

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 1 152 114 1 837 730 1 120 668 1 869 176

1 355 660 1 837 730 1 149 565 2 043 825

Área Valor de Data da Valor Data da Valor Valor 

Imóvel (m2) aquisição avaliação Avaliador avaliação avaliação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis situados em Portugal

1.2. Construções

Edifício RDP  10 437 26 729 690 05/12/2019
Bdotprime - Mediação 

Imobiliária, Lda.
27 756 900 05/12/2019 27 473 600

CERAT - Consultores de Engenharia, 

S.A.
27 615 250 Lisboa

2019
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Em 31 de dezembro de 2019, esta rubrica é composta por dois depósitos à ordem no total de 

€2.043.825 (€1.869.176 na Caixa Geral de Depósitos e €174.649 no Banco Invest). 

 

 

NOTA 8 – VALOR DE DÍVIDAS DE COBRANÇAS DUVIDOSAS 

Em 31 de dezembro de 2019 existiam dívidas de cobrança duvidosa nos montantes de €13.598. 

 

 

(a) O valor constante na rubrica de “Clientes com dívidas vencidas” corresponde a rendas vencidas 

a 31 de dezembro de 2019. 

 

NOTA 10 – GARANTIAS REAIS 

No decorrer do período findo em 31 de dezembro de 2019 não existem empréstimos nem 

garantias reais. 

 

NOTA 11 – AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER 

No decorrer do período findo em 31 de dezembro de 2019 não existem ajustamentos de dívidas 

a receber. 

 

NOTA 12 – IMPOSTOS E TAXAS  

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

Investimento Coletivo, 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 que se constituam e operem de acordo com a 

legislação nacional. 

Regime fiscal aplicável até 30 de junho de 2015 

Até 30 de junho de 2015, nos termos do disposto no artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação 

nacional eram objeto de um regime específico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento 

de Pessoas Coletivas (“IRC”), relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma 

autonomizada. 

Rendimentos prediais 

Os rendimentos prediais (rendas) eram tributados autonomamente a uma taxa de 25%, a qual 

incidia sobre o valor das rendas faturadas, após dedução dos encargos de conservação e de 

manutenção que tenham sido efetivamente suportados com os prédios em causa, devidamente 

documentados, bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”), para efeitos do apuramento 

do valor dos rendimentos líquidos sujeitos a tributação. Relativamente aos rendimentos prediais 

2019

Cl ientes  com dívidas  vencidas  (a) 13 598 

13 598
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(rendas) auferidos em Espanha, os mesmos são tributados neste território a uma taxa de cerca de 

24,75%, sendo a totalidade deste valor considerado como crédito de imposto, por aplicação do 

previsto no n.º 15 do artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Património 

O Fundo, sendo um fundo de investimento imobiliário fechado de subscrição particular,  

encontra-se sujeito ao pagamento integral de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (“IMT”) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”) desde 1 de janeiro de 2010, às taxas 

legais em vigor. 

 

Mais-valias prediais 

As mais-valias prediais eram tributadas autonomamente à taxa de 25%, a qual incidia sobre 50% 

da diferença positiva entre as mais e as menos-valias realizadas, apuradas de acordo com o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”), pelo que a taxa efetiva era de 12,5%. 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existem passivos por impostos diferidos não 

reconhecidos, relativos a reavaliações efetuadas até aquelas datas. 

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, sendo que a referida taxa incide 

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

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

mais-valias, a tributação era efetuada por retenção na fonte, como se de pessoas singulares residentes 

em território português se tratassem, isto é, eram tributados 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 tributáveis autonomamente à taxa de 25%. 

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

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

distribuídos e rendimentos de fundos de investimento. Nas restantes situações os rendimentos eram 

tributados à taxa de 25%. 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de julho de 2015 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, que aprovou o novo regime fiscal 

aplicável aos organismos de investimento coletivo, nomeadamente aos fundos de investimento 

imobiliário. 

O novo regime assenta no método de tributação “à saída”, ou seja, a tributação passa 

essencialmente a ter impacto na esfera dos investidores. 

Com efeito, os fundos de investimento imobiliário passam a ser sujeitos à taxa geral de IRC sobre 

o seu resultado líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos associados) de 

capitais, prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, com exclusão dos 

provenientes de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria. 
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Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, 

incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para 

os fundos de investimento imobiliário, bem como os gastos não dedutíveis previstos no Código do IRC. 

O novo regime entrou em vigor a partir de 1 de julho de 2015, tendo sido previsto um regime 

transitório que permitiu acomodar a transição para o novo regime, através do qual: 

• Os fundos de investimento imobiliário apuraram o imposto devido, de acordo com as regras 

ainda em vigor, por referência ao período decorrente até 30 de junho de 2015 e procederam à 

sua entrega, no prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras; 

• Existindo rendimentos adiantados ainda não reconhecidos em resultados, cujo imposto já tenha 

sido entregue até àquela data, e, bem assim, rendimentos ainda não recebidos, mas já 

reconhecidos em resultados, cujo imposto ainda não tenha sido entregue, o saldo líquido de 

imposto refletido nas respetivas rubricas de ativo e passivo, deduzido ou acrescido do imposto 

eventualmente reembolsado aos participantes isentos e ainda não compensado, deve (i) sendo 

credor, ser entregue ao Estado e (ii) sendo devedor, ser solicitado o seu reembolso, ambos no 

prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras; 

As mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos até 30 de junho de 

2015 são tributadas nos termos da redação anterior do artigo 22º do EBF, mas apenas por referência 

ao exercício em que os respetivos ativos venham a ser alienados, na proporção correspondente ao 

período de detenção daqueles ativos até 30 de junho de 2015. 

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). 

Património 

Os bens adquiridos pelo Fundo encontram-se sujeitos ao pagamento do IMT e do IMI às taxas 

legais em vigor. 

Foi publicada a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 

2017, a qual introduziu as seguintes alterações legislativas ao nível da tributação sobre o património: 

Criação de um Adicional ao IMI, à taxa de 0,4% para as pessoas coletivas, sobre a propriedade, 

direito de usufruto e/ou superfície de prédios urbanos situados em território português, com 

referência a 1 de janeiro de cada ano.  

O Adicional ao IMI incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos 

(exceto os classificados nas espécies “comerciais, industriais ou para serviços” e “outros”) situados em 

território português na titularidade de cada sujeito passivo. Note-se que não são contabilizados para 

esta soma os valores dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos a 

tributação em IMI. 

A liquidação é efetuada em junho, com referência aos valores que constem das matrizes a 1 de 

janeiro de cada ano, procedendo-se ao correspondente pagamento em setembro. 

Paralelamente, foi revogada a verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo, que previa a tributação, à 

taxa de 1%, dos prédios urbanos e terrenos para construção afetos a habitação com valor patrimonial 

tributário igual ou superior a €1.000.000. 

A revogação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo produz efeitos a 31 de dezembro de 

2016. 
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Em 31 de dezembro de 2019, os impostos suportados apresentam a seguinte composição: 

 

 

NOTA 15 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – ATIVO 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo desta rubrica refere-se, maioritariamente, a despesas 

com custo diferido de seguros. Esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 

 

(a) O saldo da rúbrica “Acréscimos de proveitos” refere-se ao valor de IMT que a 31 de dezembro 

de 2019 não foi reembolsado, após despacho judicial transitado em julgado. 

 

NOTA 16 – IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSCRITORES DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, as unidades de participação de Fundo eram as seguintes: 

 

 

 

2019 2018

Imposto sobre o rendimento:

Outros 270 25 029

270 25 029

Impostos indiretos:

Imposto do Selo 25 621 15 649

IVA 70 861 93 026

96 482 108 675

Outros impostos:

Imposto Municipal sobre Imóveis 41 332 37 154

41 332 37 154

138 084 170 859

2019 2018

Acréscimos de proveitos:

Regularização de IMT - valor por reembolsar (a) 168 020 -

Despesas com custo diferido:

Seguros 18 001 19 501

186 021 19 501
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NOTA 17 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – PASSIVO 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos destas rubricas são compostos essencialmente 

por Imposto Municipal de Imóveis de 2019, a liquidar em 2020 e pelas rendas emitidas em dezembro 

relativas a janeiro de 2020. 

 

(a) O saldo da rúbrica “Rendas” refere-se às rendas de Janeiro de 2020, faturadas 

antecipadamente em 2019. A variação é referente aos novos contratos de arrendamento que 

o fundo celebrou com os inquilinos durante o exercício corrente. 

 

 

 

NOTA 18 – OUTRAS CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 

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

composição: 

2019 2018

Acréscimos de custos:

Imposto Municipal sobre Imóveis 41 332 37 154

Fornecimentos e serviços de terceiros 7 438 1 906

Imposto de selo - novo regime OIC 3 686 3 463

Outros 5 661 18 303

58 116 60 826

Receitas com proveito diferido:

Rendas (a) 111 302 94 377

111 302 94 377

169 418 155 203

2019 2018

Acréscimos de custos:

Imposto Municipal sobre Imóveis 41 332 37 154

Fornecimentos e serviços de terceiros 7 438 1 906

Imposto de selo - novo regime OIC 3 686 3 463

Outros 5 661 18 303

58 116 60 826
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a) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2019 refere-se ao IVA a pagar 

relativo ao mês de novembro. A variação entre 2019 e 2018 refere-se ao IVA de faturas de 

obras de remodelação do sistema de AVAC do imóvel no final do exercício de 2018. 

b) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2019 refere-se a faturas de 

fornecedores. A variação entre 2019 e 2018 deve-se à regularização de uma fatura de um 

fornecedor em cerca de €240.000. 

c) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2019 refere-se a cauções pagas pelos 

inquilinos e que serão devolvidas aquando do término dos respetivos contratos de 

arrendamento. A variação apresentada entre 2019 e 2018 refere-se aos novos contratos de 

arrendamento celebrados. 

 

NOTA 19 – COMISSÕES 

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

composição: 

 

 

NOTA 20 – RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

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

composição: 
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 Em 23 de julho de 2006, o Fundo celebrou com BBDO Portugal - Agência de Publicidade, S.A. 

(“BBDO”), um contrato de arrendamento para fim não habitacional relativo às frações autónomas 

designadas pelas letras “CQ” e “CR”, garagens e lugares de estacionamento, pelo prazo de 5 anos, 

renovável automaticamente, e após o término do período inicial de 5 anos, por um período adicional 

de 3 anos. Em 31 de outubro de 2011, as partes celebraram um primeiro aditamento ao contrato, para 

arrendamento de uma parte do 13º andar do imóvel. Em 25 de janeiro de 2013, a BBDO solicitou por 

carta a revogação do arrendamento concedido pelo primeiro aditamento e uma redução da renda 

mensal com efeitos a 25 de maio de 2013. Em 15 de maio de 2013, através da celebração do segundo 

aditamento, as partes formalizaram as intenções acima descritas tendo estabelecido a renda mensal 

em €23.017 e revogado o primeiro aditamento. Em 31 de julho de 2014, por caducidade do contrato 

de arrendamento até à data, foi celebrado novo contrato de arrendamento com efeitos a partir de 1 

de agosto de 2014 pelo período de 5 anos, cuja renda mensal ascende a €18.614. 

Em 13 de dezembro de 2011, o Fundo celebrou com a Vieira de Almeida Serviços - Prestação de 

Serviços Administrativos, Lda. (“Vieira de Almeida Serviços”), um contrato de arrendamento relativo a 

360 m2 da fração “CN” e as frações “CM” e “CO” pelo prazo de 5 anos, renovável automaticamente, 

no final do respetivo prazo, por períodos sucessivos de 1 ano. Adicionalmente, o Fundo conferiu à 

Vieira de Almeida Serviços a opção de arrendamento relativamente a quaisquer frações autónomas 

do imóvel que, entretanto, venham a ficar vagas. Em 28 de novembro de 2013, as partes celebraram 

um aditamento no qual incluem como objeto do contrato de arrendamento a área da fração autónoma 

designada pela letra “CN” que estava arrendada ao inquilino Merrill Lynch Internacional, com efeitos 

a 1 de janeiro de 2014.  

Em 30 de junho de 2015, as partes celebraram um aditamento no qual incluem a fração “CP” e alguns 

estacionamentos. Em 6 de agosto de 2015, também por aditamento, é incluída a fração “CQ” no 

contrato de arrendamento. Em 7 de dezembro de 2016, as partes celebraram um aditamento no qual 

incluem a fração “CT” no contrato de arrendamento.  

O referido contrato de arrendamento caducou, via quinto aditamento, a 13 de Dezembro de 2017. 

A 01 de maio de 2018, o Fundo celebrou com a Legal Seven – Sociedade de Advogados, SP, RL um 

contrato de arrendamento, o qual foi revogado a 30 de Julho de 2018. 

Em 06 de agosto de 2018, o Fundo celebrou com a GO DNL, S.A., um contrato de arrendamento relativo 

às frações CD, CE, CF, AS e AT, pelo prazo de dez anos renovável automaticamente por períodos de 

cinco anos. 

Em dezembro de 2018, o Fundo celebrou três contratos de arrendamento, nomeadamente com a 

Wonderbox Portugal S.A., e com a D. Franco, G.R Martins, J.Jácome, V.P Neves e Associados  (“AAA 

Advogados”) relativo às frações CN, C e D e CT, AU, AV, AX, BQ, BR e BS, respetivamente, ambos com 

2019 2018

BBDO Portugal, S.A. 333 228 331 154

Legal Seven - Sociedade de Advogados, SP, RL. - 3 327

GO DNL, S.A. 187 195 2 980

D. Franco, G.R. Martins, J. Jácome, V.P. Neves e Associados, Soc. de Advogados, SP, RL124 289 -

Wonderbox Portugal 101 955 -

Roland Berger - Consultores de Estratégia, Lda. 85 955 -

EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cltural, E.M., S.A. 144 400 -

Sofia Lages Fernandes 525 -

N.D.R - Núcleo de Radio.Diagnóstico, S.A. 11 565 -

Partac SGPS, S.A. 7 427 -

996 537 337 461



 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. 

 
EUROPA – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

30 

 

um prazo inicial de cinco anos renovando-se automaticamente por períodos de cinco anos, e também 

um contrato de arrendamento com a Roland Berger – Consultores de Estratégia, Lda. relativo às 

frações CP, BB, BC, BD e BE. Este contrato tem um prazo inicial de dez anos com renovações por 

períodos de cinco anos.  

 

NOTA 21 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

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

composição: 

 
a) Esta rubrica refere-se a custos com o condomínio do imóvel. A variação de 2019 para 2018 

deve-se à diminuição de frações devolutas, pelo que os custos com o condomínio deixaram o 

domínio do Fundo para os arrendatários. 

b) Esta rubrica refere-se a gastos com reparações ocorridas no imóvel, em frações que foram 

renovadas após novos contratos de arrendamento. 

 

NOTA 22 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRAÍDOS 

No decorrer do ano 2019, todos os empréstimos bancários contraídos foram todos liquidados. 

 

NOTA 23 – DISCRIMINAÇÃO REMUNERAÇÕES PAGAS DE ACORDO COM O ART.º 161 N.º2 DA LEI 

16/2015 

De acordo com o disposto no art.º 161, n.º 2 da Lei 16/2015 abaixo se discrimina a informação 

relativa às remunerações pagas pela sociedade gestora durante o exercício de 2019, calculado 

proporcionalmente ao VLGF do fundo: 
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NOTA 23 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E EVENTOS SUBSEQUENTES  

Não existem outros eventos subsequentes a assinalar. 

 

 

 

          Contabilista Certificado                                                     Administração          

                  Marisa Pereira           

                      CC 68036 


