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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

LUSOFUNDO 

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 Lusofundo – 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. 



 

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

 

 
LUSOFUNDO – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

5 

 

 

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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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) 

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  
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Taxas de crescimento e convergência económica (PIB per capita)

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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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 fatores 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 fatores, as yields têm atingido mínimos 

históricos, bastante potenciadas pelas baixas taxas 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 projetos 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. 
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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. 

 

2. Atividade do Fundo 

2.1. Caracterização 

O Fundo foi constituído em 22 de julho de 2005, tendo a sua constituição sido autorizada pela 

CMVM por deliberação de 30 de junho do mesmo ano. A duração inicial do Fundo era de 5 anos. O 

capital inicial do Fundo foi de €10.000.000, representado por 2.000.000 unidades de participação, 

subscritas ao valor unitário de € 5, tendo a liquidação financeira ocorrido em 22 de julho de 2005. 

O Fundo foi prorrogado por um período de dois anos, com início em 22 de julho de 2010, e em 

23 de julho de 2012 foi de novo prorrogada a sua duração por um período de cinco anos. Em 

Assembleia Geral de Participantes em 23 de janeiro de 2017, o Fundo foi novamente prorrogado pelo 

período adicional de um ano, com início em 23 de julho de 2017 e termo em 22 de julho de 2018. O 

Fundo foi prorrogado pelo período adicional de um ano, com início em 23 de julho de 2018 e termo 

em 22 de julho de 2019, em Assembleia Geral de Participantes em 09 de janeiro de 2018. Em 21 de 

janeiro o fundo foi prorrogado por mais um ano, até 22 de julho de 2020. 

O Fundo teve os seguintes aumentos de capital: 

Data Capital do Fundo Nº UP's em circulação

29/11/2006 20 000 000 4 004 008,0000

23/01/2013 44 074 060 8 814 812,0000

27/04/2015 65 126 451 8 871 910,0000

01/04/2016 65 376 441 8 900 025,0000

08/11/2016 65 626 437 8 927 315,0000

(valores em euros)
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A carteira de imóveis é constituída por dois terrenos sitos na Quinta dos Anjos e em Birre. 

Em 31 de dezembro de 2019 o total de ativos do FUNDO era de €65.753.140 dos quais 

€50.870.507 em aplicações imobiliárias, e o restante em contas a pagar e disponibilidades. Nesta data 

o Valor Líquido Global do Fundo era de €65.616.595. 

Dados Históricos: 

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 irá, numa primeira fase, privilegiar o desenvolvimento de projetos de construção 

destinados a revenda, a arrendamento, ou a outra forma de exploração onerosa permitida por lei, 

podendo investir também em imóveis já construídos, ocupados ou não. Além disso, poderá também 

Ano VLGF Nº UP's em circulação Valor UP Rendibilidade

2016 81 775 293 8 927 315 9,1601 0,64%

2017 78 773 148 8 927 315 8,8238 -3,67%

2018 76 245 779 8 927 315 8,5407 -3,21%

2019 65 616 595 8 927 315 7,3501 -13,94%

(valores em euros)

Discriminação de custos suportados pelo fundo 2016 2017 2018 2019

     Impostos 101 607 103 436 87 158 68 577

     Comissão de Gestão 144 014 146 046 139 098 133 704

     Comissão de Depósito 32 012 32 500 30 940 28 309

     Taxa de Supervisão 25 531 25 278 24 087 21 868

     Custos de Auditoria 12 257 5 293 5 252 5 252

(valores em euros)

2016 2017 2018 2019

Proveitos 2 658 349 440 169 258 351 163 548

Custos 2 136 542 3 442 314 2 785 720 10 792 732

Resultado Líquido 521 807  (3 002 145)  (2 527 369)  (10 629 184)

(valores em euros)
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promover o desenvolvimento de imóveis destinados ao segmento habitacional e terciário, bem como 

em imóveis destinados ao segmento comercial. 

Para fazer face aos riscos inerentes à atividade, a Norfin poderá recorrer à utilização de 

instrumentos financeiros derivados. 

 

2.3. Atividade ao longo de 2019 

Durante o ano de 2019, do ponto de vista operacional, o Fundo prosseguiu a estratégia de 

atuação delineada para cada um dos imóveis que integram o seu portfólio. Com as diversas operações 

de loteamento em estágios distintos de desenvolvimento, o objetivo último comum às operações será 

sempre a potenciação do valor económico de cada um dos ativos do Fundo.  

À data de fecho, o património imobiliário do fundo representava 77,37% do ativo total do fundo.  

Os artigos de terrenos rústicos apresentam a maior expressão na carteira, sendo que estão a ser 

tomadas as devidas diligências para que o processo de urbanização seja concluído da forma mais célere 

possível. Para o terreno da Quinta dos Anjos existe a perspetiva de que, não se concretizando qualquer 

operação urbanística, os terrenos percam a sua condição de urbanizáveis, com consequente 

reavaliação. Os trabalhos de loteamento de Birre encontram-se entregues ao Arq. Frederico 

Valsassina. 

Em outubro foi assinado o contrato de arrendamento rural do imóvel Quinta dos Anjos, com a 

empresa Rodrigo Viana – Sociedade de Administração de Propriedades, com uma renda anual de 

€4.000. 

  

94%

6%

Tipo de Imóvel por área bruta (m2)

Terrenos Rústicos

Terrenos Urbanos
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A unidade de participação do fundo fixou-se nos €7,3501 a 31 de dezembro de 2019. A descida 

abrupta em 30 de junho é justificada pelas avaliações dos dois terrenos, que resultaram num 

ajustamento desfavorável na ordem dos €10 milhões. Este ajustamento teve por base as possíveis 

alterações aos PDM (Plano Diretor Municipal), decorrentes da imposição das Lei de Bases da Política 

Pública dos Solos, de Ordenamento, do Território e de Urbanismo (Lei n.º 313/2014), que implicará a 

extinção dos terrenos rústicos urbanizáveis e poderá colocar em risco o potencial construtivo dos 

terrenos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Resultado líquido negativo do exercício de 2019 no montante de €10.629.184 será 

integralmente transferido para Resultados Transitados. 

 

2.4. Perspetivas para 2020 

Para os imóveis de Birre, prevê-se que a sua atratividade aumente substancialmente com a 

conclusão do processo de licenciamento da operação de Loteamento na Câmara Municipal de Cascais. 

O objetivo do Fundo será a manutenção das estratégias já implementadas ou ainda em execução 

para cada um dos ativos do portfólio, procurando promover a maximização do valor dos imóveis por 

via da uma gestão imobiliária eficiente e assertiva. 

 

 

Lisboa, 6 de fevereiro de 2020. 

Norfin, SGFII, SA. 
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EVOLUÇÃO DA UP
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2018
Ativo Mais- Ativo Ativo

Ativo Notas bruto -valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2019 2018

IMÓVEIS: CAPITAL DO FUNDO:
Terrenos 1 e 3 42 798 729 8 071 778 50 870 507 61 333 382 Unidades de participação 2 44 636 575 44 636 575

Variações Patrimoniais 2 20 989 862 20 989 862
CONTAS DE TERCEIROS: Resultados transitados 2 10 619 342 13 146 711

Devedores por rendas vencidas  -  - 4 000 Resultados distribuidos 2  -  - 
Outros devedores 7 544 7 544 8 257 Resultado líquido do exercício 2  (10 629 184)  (2 527 369)

7 544 7 544 12 257 65 616 595 76 245 779
CONTAS DE TERCEIROS:

DISPONIBILIDADES:
Depósitos à ordem 7 14 875 089 14 875 089 16 458 965 Comissões a pagar 14 90 637 90 697

14 875 089 14 875 089 16 458 965 Outras contas de credores 14 20 824 16 315
111 461 107 012

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

Acréscimos de custos 14 21 813 742 014
Receitas com proveito diferido 14 3 272 3 985
Outros acréscimos e diferimentos 14  - 705 813

25 085 1 451 812

Total do passivo 136 546 1 558 824

Total do Ativo 57 681 363 8 071 778 65 753 140 77 804 603 Total do capital do fundo e do passivo 65 753 140 77 804 603

Total do número de unidades de participação 2 8 927 315 8 927 315 Valor unitário da unidade de participação 2 7,3501 8,5407 

LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2019.
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CUSTOS E PERDAS Notas 2019 2018 PROVEITOS E GANHOS Notas 2019 2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES: PROVEITOS E GANHOS CORRENTES:
Comissões: Juros e proveitos equiparados:
Outras de operações correntes 15 184 338 194 581 Outros, de operações correntes 18 -  247 014

Perdas em operações financeiras e Ativos imobiliários 3 10 462 875 1 841 169
Outras, em Operações Correntes 3 -  500 000

Rendimentos de Ativos imobiliários 4 714 4 015
Impostos e taxas:
Impostos sobre rendimento 12 -  1 730   Total de proveitos e ganhos correntes 4 714 251 028
Impostos indirectos 12 39 926 38 675
Outros 12 28 651 46 753 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS:

Ganhos Extraordinários 17 -  7 279
Fornecimentos e serviços externos 16 71 881 160 679 Ganhos de Exercícios Anteriores 17 158 834 39
Outros custos e perdas correntes 1 485 1 500 Outros ganhos eventuais 17 4
Total de custos e perdas correntes 10 789 155 2 785 087 158 834 7 323

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS:
Perdas de exercícios anteriores 3 577 596
Outras perdas eventuais -  37

3 577 633

Resultado líquido do exercício  (10 629 184)  (2 527 369)
Total  163 548 258 351 Total 163 548 258 351

Resultados de imóveis:  (10 530 042)  (1 997 833)
Resultados correntes:  (10 784 442)  (2 534 059)
Resultados eventuais: 155 257 6 690
Resultados antes de impostos:  (10 560 607)  (2 441 941)
Resultado líquido do exercício:  (10 629 184)  (2 527 369)

LUSOFUNDO- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

(Montantes expressos em Euros)

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Notas 2019 2018
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos
Alienação de Ativos imobiliários 3  - 16 500 000
Rendimentos de Ativos imobiliários 8 000 260 894

Pagamentos:
Despesas correntes com Ativos imobiliários  (716 798)  (140 055)
Outros pagamentos de valores imobiliários  -  (51 931)

Fluxo das operações sobre valores imobiliários  (708 798) 16 568 909

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Outros recebimentos correntes 7 286 1 205 813

Pagamentos:
Comissões de gestão e de depositário  (98 473)  (400 596)
Impostos e taxas  (99 407)  (138 028)
Outros pagamentos correntes  (684 484)  (994 652)

Fluxo das operações de gestão corrente  (875 078)  (327 463)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Saldo dos fluxos monetários do exercício  (1 583 876) 16 241 446

Disponibilidades no início do exercício 7 16 458 965 217 519

Disponibilidades no final do exercício 7 14 875 089 16 458 965

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

(Montantes expressos em Euros)

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

LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 
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3. Anexo às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 

INTRODUÇÃO 

O Lusofundo - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, foi constituído de acordo com 

Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 60/2002, de 

20 de março, e foi autorizado por comunicação da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, 

datada de 30 de junho de 2005, tendo iniciado a sua atividade em 22 de julho de 2005. 

Trata-se de um fundo de investimento imobiliário fechado, constituído por um prazo de 5 anos, 

prorrogável por períodos de dois anos. 

Nos termos da lei e do regulamento de Gestão do Fundo, este será essencialmente composto 

por valores imobiliários e ativos líquidos previstos no regulamento de gestão, ou outros legalmente 

autorizados. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo 

mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido 

pela CMVM, através do Regulamento n.º 2/2005, de 18 de maio de 2005, e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas 

através do Decreto-Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, o qual aprovou o novo Regime Jurídico dos 

Organismos de Investimento Coletivo, tendo revogado o Decreto-Lei nº 63-A/2013, de 10 de maio. 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, foram as seguintes:  

 

a) Especialização de exercícios  

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu 

recebimento ou pagamento. 

 

b) Ativos imobiliários  

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

acrescidos das despesas relativas 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 normais de mercado. 
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Adicionalmente, de acordo com a legislação em vigor, as aquisições de bens imóveis e as 

respetivas alienações devem ser precedidas de pareceres de, pelo menos, dois peritos independentes, 

sujeitos a registo individual junto da CMVM. 

A valorização de cada um dos imóveis resulta das avaliações efetuadas por peritos 

independentes escolhidos pela Sociedade Gestora, dando cumprimento ao regulamento nº 2/2015 da 

CMVM e Lei n.º 153/2015, de 14 de setembro. O valor contabilístico a registar deverá corresponder à 

média aritmética simples das avaliações dos peritos independentes. 

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

reavaliado são reconhecidas nas rubricas “Ganhos e Perdas em Operações Financeiras e Valores 

Imobiliários – Em ativos imobiliários” 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. 

 

c) Unidades de participação 

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

do Fundo, pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido do património do 

fundo, nomeadamente, unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e 

resultado líquido do exercício. 

A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou do resgate 

e o valor base da unidade de participação, na data da operação. 

As subscrições e os resgates de unidades de participação são efetuados ao seu valor 

contabilístico. 
  



 

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

 

 
LUSOFUNDO – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

17 

 

 

 

NOTA 1 - RECONHECIMENTO, PARA CADA IMÓVEL, DA DIFERENÇA ENTRE O RESPETIVO VALOR  

CONTABILÍSTICO E O VALOR RESULTANTE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS AVALIAÇÕES 

PERICIAIS 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor contabilístico dos ativos imobiliários e respetivas 

avaliações médias eram os seguintes: 

 

Os ajustamentos no fundo totalizam o valor acumulado em 2019 e 2018 de €8.071.778 e 

€18.534.653, respetivamente, os quais são repartidos da seguinte forma: 

 

 

 

31 de Dezembro de 2019

Valor Mais-

Custo de Ajustamentos contabilístico Média das -valia 

Imóvel aquisição reconhecidos (Nota 3) avaliações potencial

Birre 26 756 414 12 051 269 38 807 683 38 807 683 -

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 16 042 315  (3 979 491) 12 062 824 12 062 824 -

42 798 729 8 071 778 50 870 507 50 870 507  - 

31 de Dezembro de 2018

Valor Mais-

Custo de Ajustamentos contabilístico Média das -valia 

Imóvel aquisição reconhecidos (Nota 3) avaliações potencial

Birre 26 756 414 18 335 783 45 092 197 45 092 197 -

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 16 042 315 198 869 16 241 184 16 241 184 -

42 798 729 18 534 653 61 333 382 61 333 382  - 

Ajustamentos Ajustamentos 

Positivos Negativos

2019

Birre 12 051 269 - 12 051 269

Quinta dos Anjos e Quinta Poço -  (3 979 491)  (3 979 491)

12 051 269  (3 979 491) 8 071 778

Ajustamentos Ajustamentos Total

Positivos Negativos

2018

Birre 18 335 783 - 18 335 783

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 198 869 - 198 869

18 534 653 - 18 534 653

TotalImóveis

TOTAL

Imóveis

TOTAL
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NOTA 2 – NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO, RESGATADAS E EM CIRCULAÇÃO NO PERÍODO 

EM REFERÊNCIA 

Em abril de 2016, conforme deliberado em Assembleia de participantes, procedeu-se ao 

aumento de Capital do LUSOFUNDO no total de €249 990 e, correspondentes à emissão de 28 115 

novas Unidades de participação, ao preço de €8,8917  cada. 

Em novembro de 2016 procedeu-se novamente a um aumento de Capital, totalizando um 

montante de €249 995, correspondentes à emissão de 27 290 novas Unidades de participação, ao 

preço de €9,1607 cada.  

A 31 de dezembro de 2019 e 2018 as Unidades de participação a ascendiam a 8 927 315, sendo 

dos seguintes participantes: FLITPTREL VI, SA, 6 625 544 UP’s (74,22 %) e Caixa Geral de Depósitos, 

2 301 771 UP’s (25,78 %). 

 

 

NOTA 3 – INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM IMÓVEIS 

  

A rúbrica Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários totaliza o montante de 

€10.462.875, onde estão registados os ajustamentos aos imóveis provenientes das avaliações anuais 

do exercício corrente.  

Área Valor do 

(m2) Data Valor Data Valor imóvel

1.1 Terrenos

1.1.1 Urbanizados

       Arrendados

1 144 020 1/jun/2019 12 461 348 1/jun/2019 11 664 300 12 062 824

 1.1.2. Não Urbanizados

       Não Arrendados

511 936 1/jun/2019 41 392 766 1/jun/2019 36 222 600 38 807 683

TOTAL 1 655 956 53 854 114 47 886 900 50 870 507

Avaliação 2
Descrição dos Imóveis

1. Imóveis situados Estados U.E

                  Quinta dos Anjos e Quinta do Poço

                   Birre

Avaliação 1

Valor base 44 636 575 44 636 575

20 989 862 20 989 862

Resultados Transitados 13 146 711  (2 527 369) 10 619 342

 (2 527 369)  (10 629 184) 2 527 369  (10 629 185)

SOMA 76 245 779  (10 629 184) - 65 616 595

8 927 315 8 927 315

8,5407 7,3501

Diferença subs. resgates

Resultados do período

Nº unidades participação

Valor unid. participação

Descrição No Início
Res. Líquidos 

Período
Transferências No Fim
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Relativamente ao imóvel da Quinta do Anjos encontram-se em fase de desenvolvimento os 

estudos necessários à elaboração dos projetos de Loteamento. 

Não obstante os esforços comerciais desenvolvidos durante todo o ano, o Fundo procedeu ao 

arrendamento rural dos terrenos, sob forma de arrendamento de campanha, à empresa RODRIGO 

VIANA – Sociedade de Administração de Propriedades Unipessoal Lda. O contrato celebrado em 01 de 

outubro de 2015 tem um prazo de 1 ano e tem como fim a sementeira de forragens ou culturas 

arvenses, sendo permitido o aproveitamento do restolho por ovinos. Este contrato tem sido renovável 

por períodos de 1 ano, estando em vigor até 30/09/2020. 

 

NOTA 7 – DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO 

 

NOTA 12 – DISCRIMINAÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os impostos suportados apresentam a seguinte composição: 

 

Depósitos à ordem 16 458 965 137 541 1 721 416 14 875 089

TOTAL 16 458 965 137 541 1 721 416 14 875 089

Contas
Saldo 

inicial 

Aumentos 

(Débitos)

Reduções 

(Créditos)

Saldo final 

(31.12.2019)

Impostos 2019 2018

Directos

     Taxas - 1 730

Indiretos

     Imposto do Selo 39 926 38 645

Outros

     IMI 13 610 12 441

     AIMI 15 041 34 311

TOTAL 68 577 87 128

Valor de Balanço Valor de Balanço

31.12.2018 31.12.2019

Quinta dos Anjos e Quinta do Poço 16 241 184  (4 178 360) 12 062 824

Birre 45 092 198  (6 284 514) 38 807 683

TOTAL 61 333 382  (10 462 875) 50 870 507

Mais/Menos ValiasDescrição dos Imóveis



 

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

 

 
LUSOFUNDO – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2019 

20 

 

 

NOTA 14 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

A 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica de Acréscimos e Diferimentos têm a seguinte 

composição: 

A variação da rúbrica “Outros Acréscimos e Diferimentos” é relativa ao facto de em 2019 ter 

sido entregue o valor de €705.813 à Growing Spring, de acordo com a escritura outorgada em 21 de 

dezembro de 2018. 

A 31 de dezembro de 2019 e 2018 a rubrica Passivo de “Contas a terceiros” tinha a seguinte 

composição: 

Os valores refletidos na rubrica Comissão de Gestão englobam os valores em dívida relativos à 

componente fixa do mês de dezembro de 2019 e à componente variável de 2019. 

A rubrica Comissão de Depósito engloba o valor em dívida acumulado desde 22 de agosto a 31 

de dezembro de 2019 (€12.105), sendo que este montante se vence semestralmente. 

A rubrica Taxa de Supervisão é composta pelo valor em dívida relativamente aos meses de 

dezembro  e novembro de 2019 (€1.707 e €1.706 respetivamente). 

  

Acréscimos e diferimentos - Passivo 2019 2018

Receitas com Proveito Diferido 3 272 3 985

Outros Acréscimos e Diferimentos - 705 813

Fornecimento e Serviços Externos - 593 430

Impostos:

      IMI 13 610 13 986

      Imposto Selo (Lei 55/A) - 125 065

      Imposto Selo (Novo Regime OIC - verba 29) 8 203 9 532

25 085 1 451 812

2019 2018

Comissões a pagar

Comissão de Gestão 75 120 75 197

Comissão de Depósito 12 104 13 518

Taxa de Supervisão 3 413 1 982

90 637 90 697

Outras contas de credores:

Credores por fornecimentos e serviços externos 20 824 6 435

Estado e Outros Entes Públicos - 9 881

20 824 16 315
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 O Fundo detinha um conjunto de terrenos para construção em Cascais e Loulé (Quarteira), os 

quais se encontravam na situação de expectantes ou em desenvolvimento, sem que estivesse emitidas 

licenças ou alvarás, com exceção de Loulé (Quarteira), para o qual foi emitido Alvará em dezembro de 

2016. Na sequência da alteração do Código do Imposto do Selo (Is) pelo art.º 6.º da Lei 55-A/2012, de 

29/10, foi criada uma tributação especial sobre prédios urbanos de elevado valor -  prédios de 

valor  patrimonial tributário superior a €1 milhão - desde que tais imóveis fossem  afetos a habitação. 

Esta taxa prevista foi de 0,5% a 0,8% em 2012, e de 1%, para os anos de 2013 e seguintes.  

A Autoridade Tributária tem vindo a promover liquidações de Imposto de Selo 

sobre terrenos para construção (decorrentes de anteriores processos de loteamento ou não), bem 

como sobre prédios já edificados, destinados total ou maioritariamente a habitação e não sujeitos ao 

regime de propriedade horizontal, tendo tal atuação merecido discordância publicamente expressa, 

quer do Provedor de Justiça, quer das associações profissionais, quer dos fiscalistas mais reputados. 

As pessoas e empresas afetadas pelas liquidações têm vindo a realizar a respetiva impugnação junto 

da AT (reclamações graciosas), sem sucesso em obter daquela entidade o reconhecimento da 

ilegalidade. Em consequência, encontram-se pendentes inúmeras impugnações, tendo 

a jurisprudência conhecida à data do CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa, proferido decisões 

no sentido da ilegalidade das liquidações e sua consequente anulação. 

O Fundo reclamou graciosamente as liquidações da Administração Fiscal, as quais foram 

inicialmente indeferidas. Posteriormente, em 29 de julho de 2014, o Fundo solicitou ao CAAD a 

pronúncio arbitral sobre a ilegalidade das liquidações de Imposto de Selo. Em 14 de janeiro de 2015, o 

CAAD julgou procedente o pedido de pronúncia arbitral e anulou as liquidações de Imposto de Selo 

referentes ao ano de 2013, num total e €126.118. A Autoridade Tributária não recorreu, pelo que o 

valor provisionado foi regularizado na rubrica de Ganhos imputáveis a Exercícios Anteriores. 

Relativamente ao Imposto de Selo do ano 2014 o valor foi liquidado em 2015, após a receção 

das notas de liquidação pela Autoridade Tributária (AT).  

Em 2015 foi efetuada especialização do valor a pagar em 2016. Nesse mesmo ano, o CAAD 

proferiu a sua decisão arbitral, resultando na anulação das liquidações referentes ao imposto de selo 

de 2014, sendo que o Fundo foi reembolsado num montante total de €111.387, sendo este valor 

regularizado na rubrica de Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores. 

Em 2016 foi anulada a provisão do valor a pagar relativo a 2016 por força da revogação, com 

efeitos a 31 de dezembro de 2016, da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo, o que significa que 

no ano de 2018 já não será liquidado ou cobrado este imposto. 

O processo de reembolso do Imposto do Selo da Lei 55/A foi concluído em 2019, sendo que o 

fundo foi restituído do valor total de €125.065 referentes às notas de liquidação deste Imposto do Selo 

de 2012. 
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Situação em 31.12.2014

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 592

Notas de Liquidação referentes a IS 2013 não pagas 126 118

Especialização de IS  2014 125 592

377 302

Situação em 31.12.2015

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 592

Especialização de IS  2015 129 736

255 328

Situação em 31.12.2016

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 065

Especialização de IS  2016 - 

125 065

Situação em 31.12.2017

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 065

Especialização de IS  2017 - 

125 065

Situação em 31.12.2018

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 065

Especialização de IS  2018 - 

125 065

Situação em 31.12.2019

Notas de Liquidação referentes a IS 2012 não pagas 125 065

Reembolso IS 2012 125 065 

- 
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NOTA 15 – COMISSÕES 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 

 

NOTA 16 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

A variação da rúbrica “Outros” é essencialmente causada pela fatura relativa ao projeto para o 

imóvel da Qta. Dos Anjos. 

 

  

Rubrica 2019 2018

Serviços jurídicos 29.484 67.287 

Avaliações 5.289 4.182 

Auditoria 5.252 5.252 

Consultoria 5.843 44.563 

Conservação - 37.669 

Outros 26.014 1.726 

71.881 160.679

2019 2018

Custos e perdas correntes

Comissão de Gestão 133.704 139.098

Comissão de Depósito 28.309 30.940

Taxa de Supervisão 21.868 24.087

Outras Comissões 457 457

184.338 194.581
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NOTA 17 – OUTROS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

A 31 de dezembro de 2019, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período de 2019, o Lusofundo registou proveitos no valor de €158.834, sendo que o 

valor com maior expressão nesta rúbrica é o da anulação do Imposto do Selo da Lei 55/A (cerca de 

€125 mil). 

 

NOTA 18 – JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 

 

 

 

 

 

O valor apresentado no ano de 2018 na rúbrica de juros e proveitos equiparados corresponde à 

fatura emitida à Growing Spring à data da escritura do imóvel do Terreno dos Cavacos. Em 2019 não 

ocorreu nada semelhante. 

 

NOTA 19 - GARANTIAS 

Em dezembro de 2018, aquando a venda do imóvel de Terreno dos Cavacos, o fundo recebeu a 

título de garantia o montante de €705.813. Este valor foi cedido pela Growing Spring ao fundo até que 

entreguem na Câmara de Loulé uma garantia bancária em seu nome que permitirá o cancelamento da 

hipoteca existente no terreno Birre, propriedade do Lusofundo, relativamente ao processo de 

loteamento de Quarteira. Em 2019 esse valor foi devolvido ao comprador. 

 

Proveitos e Ganhos Eventuais

2019 2018

Ganhos de Exercícios anteriores:

      Reembolso IS 155.592 - 

      Outros 3.242 7.322 

158.834 7.322

Outros ganhos eventuais:

      Emissão Nota de Débito - - 

- - 

Proveitos e Ganhos Correntes

2019 2018

Juros e proveitos equiparados:

       Outros, de operações correntes - 247.014 

- 247.014 
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NOTA 20 – RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Durante o ano de 2018, no imóvel identificado como Birre (artigo 435), propriedade do 

Lusofundo encontra-se com um processo de usucapião no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 

Oeste. A parcela de terreno compreende uma área de aproximadamente 1.366 m2, com uma avaliação 

no montante de €76.602 e situa-se no lugar de Aldeia de Juso, Cascais – Terreno de Birre. Importa 

referir que todos os dados registrais do fundo estão em seu nome, não tendo havido quaisquer 

alterações ao mesmo em virtude deste usucapião. 

Estão a decorrer as negociações com os réus e a audiência de julgamento foi adiada para 2020. 

 

NOTA 21 - DISCRIMINAÇÃO REMUNERAÇÕES PAGAS DE ACORDO COM O ART.º 161 N.º 2 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: 

 

 

 

Eventos Subsequentes  

Em janeiro de 2020 foi deliberado em Assembleia Geral de Participantes a prorrogação do fundo 

e também a alteração da sociedade gestora. 

 

 

O Contabilista Certificado n.º 68036                      O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

2019 Total Total Total 

VLGF Orgãos gestão Funcionários R.F. Orgãos gestão Funcionários R.V. fundo 

Lusofundo 65 616 595 2 340 92 793 95 133 0 40 019 40 019 135 152

Orgãos gestão 4

Funcionários 38

(elementos do anexo às contas da SGFII em 31/12/2019)

Remunerações fixas Remunerações variáveis


