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1. ECONOMIA

O ano de 2019 foi marcado pelo prolongamento do ciclo de expansão da atividade global, mas 

com uma desaceleração das principais áreas económicas, levando o crescimento do PIB 

mundial para 3%, o registo mais baixo na última década. Para esta evolução contribuiu, 

sobretudo, uma contração da atividade industrial, resultado das restrições associadas à fase 

avançada do ciclo, de problemas estruturais no setor automóvel e dos impactos das tensões 

comerciais entre os EUA e a China. A confiança dos agentes económicos foi também 

penalizada por outros fatores de incerteza política, com destaque para o Brexit e para diversos 

movimentos de protesto social (e.g. Hong Kong, França, Catalunha, América Latina). Neste 

contexto, observou-se um adiamento de decisões de investimento nas principais áreas 

económicas e uma tendência negativa nos fluxos do comércio internacional. Contudo, nos EUA 

e na Europa, a continuada expansão da atividade nos serviços e o desempenho favorável do 

consumo privado (suportado pela descida do desemprego e subida dos salários) suportaram o 

crescimento. 

Em Portugal, a atividade económica mostrou-se resiliente, sobretudo assente no dinamismo da 

procura interna. O PIB cresceu 1.9% no conjunto do ano, acima da média da Zona Euro. O 

consumo privado manteve um crescimento real relativamente estável face a 2018 (2.3%), 

enquanto o investimento registou uma ligeira aceleração (para uma variação anual de 7.2%). A 

despesa das famílias continuou, em 2019, a ser suportada pela tendência de descida do 

desemprego (6.6% da população ativa, vs. 7% em 2018), por uma inflação baixa (0.3% em 

termos médios anuais, beneficiando o poder de compra) e por condições monetárias e 

financeiras favoráveis (suportando o crescimento do crédito à habitação e ao consumo). Já a 

procura externa líquida apresentou um contributo moderadamente negativo para o crescimento 

do PIB, com as exportações a desacelerarem mais do que as importações. As vendas de bens 

e serviços ao exterior cresceram 3% em termos reais, tendo as importações registado uma 

variação anual de 5.3%. Neste contexto, o saldo conjunto das Balanças Corrente e de Capital 

viu o respetivo excedente recuar de 1.2% para 0.5% do PIB, indicando uma menor capacidade 

líquida de financiamento da economia. Para esta evolução contribuiu um agravamento do 

défice da balança de bens (refletindo o dinamismo da procura interna) e uma moderação do 

excedente da balança de serviços, não obstante a manutenção de um elevado dinamismo da 

atividade do turismo. Depois de um ligeiro abrandamento em 2018, os preços da habitação 

retomaram um movimento de moderada aceleração em 2019, registando um crescimento 

homólogo de 10.3% no 3º trimestre, o que levou a variação média anual para próximo de 10%. 

2. EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS

O mercado imobiliário português manteve-se dinâmico em 2019, beneficiando da conjuntura de 

crescimento económico, de condições monetárias e financeiras favoráveis, da forte atividade 

turística e da expansão da procura interna e externa. Em 2019, o índice de preços da habitação 

do INE registou uma variação média anual de 10%, sensivelmente o mesmo ritmo de 

crescimento do ano anterior, após três anos de aceleração. Trata-se de um dos registos mais 

elevados da União Europeia, para o qual tem contribuído a forte procura por não residentes 

(sobretudo de França, Reino Unido e Brasil).  

A variação homóloga dos preços da habitação apresentou uma trajetória de aumento a partir 

do 2º trimestre, superando 10% desde então (ainda assim, ligeiramente abaixo do máximo de 
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12,2% registado no 1º trimestre de 2018, que terá constituído o máximo cíclico). Por segmento, 

o aumento médio anual dos preços das habitações existentes (10,1%) continuou, em 2019, a 

superar o das habitações novas (8,5%). Alguns indicadores, incluindo o rácio price-to-income, 

sugerem uma ligeira sobreavaliação dos preços em 2019. Em todo o caso, este risco é 

mitigado por outros fatores, incluindo a persistência de juros baixos, a tendência de redução do 

endividamento dos particulares, o aumento do rendimento disponível das famílias e a forte 

procura externa, em parte associada à atividade do turismo.   

Embora atingindo, em 2019, um nível próximo do máximo anual histórico (de 2018), com 178 

691 habitações, o número de transações diminuiu ligeiramente a partir do 2º trimestre do ano, 

refletindo uma expansão da oferta relativamente contida face à pressão da procura. O número 

de edifícios concluídos registou uma variação anual de cerca de 20% em 2019, em aceleração 

face ao crescimento de 16,1% observado em 2018. Por seu lado, o número de edifícios 

licenciados subiu 6,2% no ano, desacelerando relativamente ao observado em 2018 

(crescimento de 19,7%). A insuficiência da oferta representou uma das principais 

condicionantes da atividade no setor, contribuindo também para manter os preços 

pressionados em alta. As transações de habitações existentes representaram 85,4% do total. O 

valor das transações voltou a aumentar, embora a ritmo consideravelmente mais baixo que em 

2018 (cerca de 3% em 2019, após 24,4% no ano anterior).  

O investimento no segmento do imobiliário comercial manteve-se, em 2019, próximo dos 

máximos históricos registados no ano anterior, atingindo cerca de EUR 2.8 mil milhões (vs. 

EUR 3.3 mil milhões em 2018). Estima-se que o investimento externo tenha representado uma 

percentagem próxima de 80% do total (sobretudo em resultado de operações de grande 

dimensão nos segmentos de escritórios e espaços / centros comerciais), destacando-se os 

investidores provenientes da Alemanha, EUA e Espanha. Deve, no entanto, referir-se que o 

investimento de capital português terá superado o patamar de EUR 600 mil milhões, mais do 

que duplicando face ao observado em 2018. Os segmentos de escritórios, retalho e hotéis 

lideraram, em 2019, a captação do investimento em imobiliário comercial em Portugal.  

Embora com uma ligeira tendência de descida nos últimos anos (refletindo a valorização dos 

ativos subjecentes), as yields do investimento imobiliário mantiveram-se acima das 

rendibilidades das principais classes de ativos financeiros, suportando assim a sua atratividade. 

O investimento no segmento prime de escritórios e comércio de rua apresentou uma yield de 

4%, estabilizando face ao observado em 2018. No segmento dos centros comerciais, a yield

manteve-se estável em 4,75% e, no segmento industrial, recuou para 6% 

3. MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

Em 31 de dezembro de 2019, o mercado nacional de Fundos de Investimento Imobiliário 

apresentou globalmente um decréscimo de 1,2% face ao início do ano, passando de 10.639 

milhões de euros para 10.511 milhões de euros de ativos sob gestão.  

No final de 2019, estes ativos estavam distribuídos por 210 fundos de investimento, 

apresentando a seguinte configuração: 

milhões de euros

Nº Montante
Fundos Abertos 15 3 895

Fundos Fechados 195 6 617

Total 210 10 511
Fonte: CMVM
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4. DESCRIÇÃO DO FUNDO 

1. O Fundo denomina-se por “Orey Reabilitação Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário 

Fechado”, de ora em diante abreviadamente designado por Fundo.  

2. O Fundo é um organismo de investimento imobiliário fechado, constituído por subscrição 

particular, dirigido a investidores não exclusivamente qualificados e que obedece ao regime 

previsto no nº 1 do art. 214º da Lei 16/2015, de 24 de fevereiro, que aprovou o Regime 

Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, de ora em diante abreviadamente 

designado por RGOIC. 

3.  O Fundo é um património autónomo, pertencente, no regime especial de comunhão 

regulado pelo RGOIC, a uma pluralidade de pessoas, singulares ou coletivas, designadas 

participantes, que não responde em caso algum, pelas dívidas destes, da Entidade 

Gestora, Depositário, Entidades Colocadoras ou outros organismos de investimento 

coletivo, respondendo o seu património apenas pelas dívidas do Fundo.  

4.  O Fundo foi autorizado pela CMVM por deliberação de 1 de junho de 2006, tendo sido 

constituído em 19 de julho de 2006, por um prazo inicial de 5 (cinco) anos, contados a 

partir da sua constituição.  

5.  A duração do Fundo pode ser prorrogada por períodos iguais ou inferiores a 5 (cinco) 

anos, desde que obtida deliberação favorável da Assembleia de Participantes com uma 

antecedência de seis meses em relação ao termo da duração do Fundo, e efetuadas as 

comunicações legalmente previstas.  

6. No caso de se verificar a prorrogação do Fundo, os participantes que tenham votado 

contrariamente a tal prorrogação em Assembleia de Participantes, poderão, se assim o 

pretenderem, obter o resgate, total ou parcial, das unidades de participação de que sejam 

titulares, nos termos estabelecidos no presente Regulamento.  

7. Sendo deliberada a não prorrogação da continuidade do Fundo, havendo interesse dos 

participantes que votaram a favor da prorrogação, este pode ser continuado desde que:  

a.  Haja deliberação favorável à continuidade do Fundo e consequente prorrogação 

da duração do Fundo, dos participantes que votaram a favor da prorrogação na 

Assembleia de Participantes prevista no n.º 5 do presente artigo;  

b. Haja acordo quanto ao valor da unidade de participação, o qual será a do último 

dia do período previsto para a duração do Fundo, confirmado por parecer do 

auditor, ou outro critério/valor que a Assembleia de Participantes defina, bem como 

quanto aos critérios de alienação dos ativos para o efeito do pagamento dos 

resgates;  

c. Se verifiquem os requisitos mínimos de constituição de organismo de investimento 

alternativo fechado. 

8. Com ressalva do previsto nos números 6 e 7, a prorrogação do prazo do Fundo em nada 

afetará os direitos e obrigações da Entidade Gestora ou dos participantes, nos termos da 

Lei e deste Regulamento de Gestão.  

9. A 18 de julho de 2011, por decisão unânime da Assembleia de Participantes do Fundo, 

este foi prorrogado por um período de 5 (cinco) anos.  

10.  A 18 de janeiro de 2016, foi aprovada pela Assembleia de Participantes do Fundo, que 

este fosse prorrogado por um período de 5 (cinco) anos.  

11. O capital inicial do Fundo foi de € 1.649.250 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil 

duzentos e cinquenta euros), representado por 329.850 (trezentos e vinte e nove mil 

oitocentos e cinquenta) unidades de participação, subscrito nos termos previstos no artigo 

18.º do presente Regulamento de Gestão, sendo que: (i) em 17 de dezembro de 2007 

ocorreu a fusão por incorporação no fundo Orey Reabilitação Porto – Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado, constituído em 19 de julho de 2006, autorizado pela 
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CMVM por deliberação de 1 de junho de 2006, com o código junto da CMVM número 864, 

passando o capital do Fundo a ser de € 2.290.266,22, representado por 420.109 unidades 

de participação; e (ii) em 24 de dezembro de 2007 o capital do Fundo foi aumentado, nos 

termos do número seguinte, em € 2.999.996,10 passando a ser de € 5.289.591,08 

representado por 970.567 unidades de participação. Em julho de 2016, o capital do Fundo 

foi reduzido pelo resgate de 220.109 unidades de participação, correspondendo a € 

1.114.808,06, passando o Fundo a ser constituído por 750.458 unidades de participação. 

12. O capital do Fundo poderá ser objeto de aumentos ou reduções mediante deliberação

favorável da Assembleia de Participantes que deverá deliberar as respetivas condições e,

mediante comunicação à CMVM

13. Em 15 de novembro de 2007, o Fundo alterou a sua denominação para Orey Reabilitação

Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (anteriormente denominado por “Orey

Reabilitação Lisboa – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”).

5. ATIVIDADES DO FUNDO

Em 31 de dezembro de 2019 o Valor Líquido Global do Fundo era de 3.278.968 euros, o que 

representa uma variação negativa de -5,27%, face a 31 de dezembro de 2018.  

Esta variação resultou, essencialmente, da venda dos imóveis ativos propriedade do Fundo por 

um valor ligeiramente inferior aos quais se encontravam registados na carteira. 

Durante o ano de 2019, o Fundo não efetuou quaisquer investimentos em aquisições de 

imóveis. A sua atividade passou pela gestão corrente dos ativos imobiliários detidos em 

carteira, com o objetivo final de os vender. 

5.1 COMPRA DE IMÓVEIS: 

Em 2019 não se efetuaram quaisquer aquisições de imóveis. 

5.2. ARRENDAMENTO 

Em 2019 não se registaram quaisquer arrendamentos novos de imóveis. 

5.3. VENDA DE IMÓVEIS: 

Em 2019 foram alienados todos os imóveis propriedade do Fundo pelo valo global de 

3.200.000 euros.  

5.4 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS: 

No ano de 2019 não houve distribuição de rendimentos.
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6. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Rubrica Montante (euros)

Valores  Mobiliários 0

Saldos  Bancários 3 351 273

Ativos  Im obiliários 0

Outros  Ativos 98

Total ativos 3 351 371

Pas s ivo -72 403

Valor Líquido do Inventário 3 278 968

7. TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR 

A carteira do Fundo não detém valores mobiliários.  

8. MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO 

Rubrica Montante (euros)
Rendimento do Investimento 8

Outros Rendimentos 12 080

Reversão de ajustamentos e provisões 22 500

Custos de gestão -50 341

Custos de depósito -10 000

Outros encargos taxas e impostos -87 815

Custos de negociação -949

Ajustamentos e provisões 0

Aumento ou diminuição da conta de capital -182 448

Mais valias ou menos valias de investimentos -67 931

Outras alterações que afetem os ativos e passivos -114 517

         Subscrições Liquidas 0

         Resultado Liq. de mais valias ou menos valias -114 517

Lucro líquido -182 448

9. VALORIZAÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 

Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação
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10. MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA 

Não existiram títulos em carteira no decorrer do ano de 2019.  

11. REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA 

12. GESTÃO DO RISCO 

Ao nível da gestão da liquidez estão implementados um conjunto de procedimentos que 

permitem acompanhar possíveis situações que se entendam poder gerar Risco de Liquidez. 

Assim: 

� Previamente à aquisição de qualquer imóvel é analisado o seu impacto ao nível do 

perfil de liquidez do Fundo; 

� Ao nível da gestão é analisada a estrutura de gastos materializáveis em despesas dos 

fundos e necessidades de capital versus rendimentos recebidos, de modo a enquadrar 

eventuais necessidades de aumento de capital ou possibilidade de eventuais 

distribuições ou reduções do mesmo; 

� Adicionalmente e de forma a monitorizar as necessidades de capital para fazer face às 

responsabilidades dos fundos bem como a sua sustentabilidade financeira, são 

considerados os seguintes rácios: 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR)  

• Net Stable Funding Ratio (NSFR)  

    m.€

  
Administração Dirigentes (3) Out. 

Colaboradores  
  

        

Nº (1) 3,0 10,9 20,5

Remuneração Fixa (2) 14 713 819

Remuneração Variável   -   -   -

        

        
(1) - Considerando a proporção de tempo dedicado à função 

(2) - Considera a proporção de remuneração paga em função do tempo dedicado à 

função, e inclui todos os colaboradores que prestam serviços à GNBFII, 
independentemente de terem vinculo laboral direto à sociedade ou a outras estruturas 
do GNB GA.  
(3) - Considera os colaboradores cujas atividades têm impacto significativo no perfil 

de risco do OIC, cabendo neste conceito os Diretores de Departamento, 
independentemente da área em que exerçam atividade, e ainda os Quadros Diretivos 
que participem nos Comités de Investimento e os Quadros Diretivos com funções nas 
áreas de Compliance e Gestão de Riscos 
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Ao nível do controlo do Risco de Mercado são efetuadas as seguintes análises: 

� Rendibilidade e evolução dos ativos/passivos sob gestão; 

� Tipologia da carteira de imóveis; 

� Stress-tests 

Ao nível da gestão do Risco de Crédito estão implementados procedimentos de controlo da 

qualidade creditícia dos promotores, prestadores de serviços e inquilinos, no caso de imóveis 

arrendados, sendo a análise feita previamente à contratação de qualquer serviço ou 

arrendamento de imóveis pertencentes ao Fundo. De forma a controlar o risco de crédito dos 

arrendatários dos fundos, caso existam, são monitorizadas periodicamente as rendas em 

dívida. 

No final do ano o fundo apresentava um ISRR1 de nível 3. 

No final do ano, pelo facto de Fundo não deter imóveis em carteira, não são apresentados 

cenários de variação no âmbito de procedimentos de Stress-tests.

13. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO

A valorização do património do Fundo é efetuada de acordo com o art.º 10.º do respetivo 

Regulamento de Gestão, da seguinte forma: 

1. A Entidade Gestora calculará no último dia de cada mês, às dezassete horas e trinta

minutos, e com referência ao último dia desse mês, o valor da unidade de participação

dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em

circulação.

2. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o

montante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira,

independentemente do seu pagamento, efetuando a Entidade Gestora a dedução da seguinte

forma sequencial:

a) Dedução ao património do Fundo todos os encargos legais e regulamentares,

com exceção dos referentes às comissões de gestão e depósito e à taxa de

supervisão;

b) Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa e da comissão de

depósito;

c) Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicável; e

d) Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM.

1 O Indicador Sintético de Risco e de Remuneração (ISRR) mede o risco de variação de preços das unidades de participação do

FUNDO com base na volatilidade verificada nos últimos cinco anos. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais 

baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. O nível de ISRR varia consoante os seguintes intervalos 

de volatilidade: Nível 1 [0% - 0,5%], Nível 2 [0,5% - 2%], Nível 3 [2% - 5%], Nível 4 [5% - 10%], Nível 5 [10% - 15%], Nível 6 [15% - 25%] 

e Nível 7 [> 25%]. 
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3. O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média simples dos valores atribuídos por dois

peritos avaliadores de imóveis, estando os imóveis sujeitos a avaliações com uma

periodicidade mínima de doze meses por dois peritos independentes, e ainda nas seguintes

situações:

a. Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da
avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato
em que é fixado o preço da transação;

b. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações
significativas no valor do imóvel, nomeadamente alteração da classificação do
solo;

c. Previamente a qualquer aumento ou redução de capital, com uma
antecedência não superior a seis meses, relativamente à data de realização do
aumento ou redução;

d. Previamente à fusão e cisão do Fundo, caso a última avaliação dos imóveis
que integrem os respetivos patrimónios tenha sido realizada há mais de seis
meses relativamente à data de produção de efeitos da fusão ou cisão.

e. Os projetos de construção, projetos de reabilitação e as obras de
melhoramento, ampliação e requalificação de imóveis de montante que
represente pelo menos 50% do valor final do imóvel (montante significativo)
são avaliados:

i. Previamente ao início do projeto;
ii. Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram

circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor
do imóvel, as quais correspondem à uma incorporação de valor
superior a 20%, relativamente ao custo inicial estimado do projeto,

f. Previamente à liquidação em espécie do Fundo, com uma antecedência não
superior a seis meses, relativamente à data de realização da liquidação.

4. Em derrogação do disposto no n.º 3 do presente artigo, os imóveis são valorizados pelo

respetivo custo de aquisição, desde o momento em que passam a integrar o património do

FUNDO e até que ocorra uma avaliação exigida de acordo com as alíneas a) a c) do n.º 3 do

presente artigo.

5. Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre si em mais de 20%,

por referência ao valor menor, o imóvel em causa é novamente avaliado por um terceiro perito

avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste caso, valorizado pela média simples dos dois

valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor da terceira avaliação caso

corresponda à média das avaliações anteriores.

6. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo do Fundo na

proporção da parte por este adquirida, respeitando a regra constante do nº 4 do presente

artigo.

7. Os imóveis adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos do n.º 4 do presente

artigo, sendo a responsabilidade decorrente da respetiva contrapartida, inscrita no passivo do

Fundo.

8. Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante do contrato-promessa de

compra e venda, atualizado pela taxa de juro adequada ao risco da contraparte quando,

cumulativamente:

a) O organismo de investimento coletivo:
i. receba tempestivamente, nos termos do contrato-promessa, os

fluxos financeiros associados à transação;
ii. transfira para o promitente adquirente os riscos e vantagens da

propriedade do imóvel;
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iii. transfira a posse para o promitente adquirente.
b) O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável;
c) Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do contrato-promessa, sejam

quantificáveis.

9. As transações de imóveis efetuadas a preço que varie, em termos absolutos, 20% em

relação à valorização do ativo são justificadas de imediato pela Entidade Gestora à CMVM.

10. São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência e independência

dos peritos avaliadores no âmbito da atividade desenvolvida para efeitos do presente

regulamento de gestão, os critérios e normas técnicas de avaliação dos imóveis, o conteúdo

dos relatórios de avaliação e as condições de divulgação destes relatórios ou das informações

neles contidas, bem como do seu envio à CMVM.

11. As unidades de participação de organismos de investimento coletivo são avaliadas ao

último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no caso de unidades

de participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais se aplica o

disposto no número seguinte.

12. Os restantes valores mobiliários são avaliados ao preço de fecho no momento de

referência, do mercado mais representativo e com maior liquidez, ou no mercado onde os

mesmos são normalmente transacionados pela Entidade Gestora, onde os valores se

encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, de acordo com o critério do justo valor ou

do valor conservador previstos no Regulamento da CMVM 2/2015.

13. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o

montante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira,

reportando-se este cálculo para valores mobiliários, às cotações do último fecho de sessão de

bolsa.

14. O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do Fundo, expressos em moeda estrangeira,

será o câmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de Portugal do dia a que se

refere a valorização.

15. O valor da unidade de participação calculado no último dia de cada mês poderá ser,

superior, inferior ou igual ao do mês anterior. A oscilação do valor da unidade de participação é

função da variação do preço dos ativos que compõem a carteira do Fundo.
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14. PERSPETIVAS DO FUNDO PARA 2020

No final de 2019 um novo vírus da estirpe coronavirus, designado COVID-19, surgiu na China. 

Inicialmente confinado a este país, durante os meses de fevereiro e março atingiu a 

Europa, Portugal incluído. 

Face à gravidade desta situação o Conselho de Administração decidiu ativar um plano de 

emergência tendo alguns dos seus colaboradores do back-office e um das avaliações dos 

ativos imobiliários, sido deslocalizados para as instalações, designada pelo acionista, do 

business continuity site, permanecendo os restantes elementos dessas equipas na sede da 

sociedade juntamente com os restantes colaboradores de outras áreas de menor impacto. Em 

simultâneo o teletrabalho foi estimulado fundamentalmente junto dos colaboradores 

considerados de risco devido a outras patologias e junto dos colaboradores cujas funções 

podem ser desempenhadas à distância. 

Face ao efeito de contágio expectável o eventual impacto na atividade residirá nos atrasos dos 

compromissos firmados e na programação das ações a implementar com eventuais impactos 

nos resultados estimados para 2020. 

Embora na presente data não seja possível apurar todos os efeitos desta situação, estão a ser 

tomadas as medidas de minimização dos riscos tendo presente a natureza do Fundo. Neste 

contexto, é convicção do Conselho de Administração da Entidade Gestora que estas 

circunstâncias excecionais não colocam em causa a continuidade das operações do Fundo. 

Em 2020, face à alienação da totalidade dos imóveis detidos pelo Fundo foi aprovada a 

dissolução do Fundo e entrada imediata em liquidação, em Assembleia de Participantes 

realizada no dia 9 de março de 2020. Em 2020, perspetiva-se assim a realização dos 

procedimentos necessários que permitam a liquidação, partilha e extinção do Fundo. 

2 de abril de 2020 

A Administração 

Volkert Reig Schmidt (Presidente) 

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal) 

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal) 
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OREY Reabilitação Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 Valores em euros

31/12/2018

Bruto mv/af mv/ad Líquido Líquido

CAPITAL DO FUNDO

ATIVOS IMOBILIÁRIOS Valor nominal das unidades de participação 2 3 949 314 3 949 314 

Terrenos 1 059 698 Variações patrimoniais 2 43 524 43 524 

Construções 2 140 302 Resultados transitados 2  (531 422)  (316 901)

Total 3 200 000 Resultado liquido do período 2  (182 448)  (214 521)

Total 3 278 968 3 461 416 

PROVISÕES ACUMULADAS

  Provisões para Encargos 22 500 

CONTAS DE TERCEIROS Total 22 500 

Devedores por rendas vencidas 95 95 87 

Outras contas de devedores CONTAS DE TERCEIROS

Total 95 95 87 Comissões e outros encargos a pagar 14.1 7 354 7 319 

Outras contas de credores 14.1 60 672 12 887 

DISPONIBILIDADES Adiantamentos por venda de imóveis

Depósitos à ordem 7 351 273 351 273 316 190 Total 68 026 20 206 

Depósitos a prazo 7 3 000 000 3 000 000 

Total 3 351 273 3 351 273 316 190 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Acréscimos de custos 14.2 4 377 12 155 

Acréscimos de proveitos 3 3 - Receitas com proveiro diferido

Outros acréscimos e diferimentos Outros acréscimos e diferimentos

Total 3 3 Total 4 377 12 155 

TOTAL DO ATIVO 3 351 371 3 351 371 3 516 277 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO PASSIVO 3 351 371 3 516 277 

Unidades de participação em circulação 750 458 750 458 Valor unitário das unidades de participação 4,3693 4,6124 

Contabilista Certificado nº 29267 A Administração

ATIVO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO

Designação
31/12/2019

Designação 31/12/2019 31/12/2018Notas Notas
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OREY Reabilitação Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 Valores em euros

Designação Notas 31/12/2019 31/12/2018 Designação Notas 31/12/2019 31/12/2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

De operações correntes De operações correntes 580

COMISSÕES

Em ativos imobiliários

Em outras operações correntes 14.3 62 741 68 750

PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

Em ativos imobiliários 14.4 1 638 918 265 495 Em ativos imobiliários 14.4 1 570 988 146 574

  REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

IMPOSTOS     De Provisões para Encargos 22 500

    Imposto sobre o Rendimento 14.5 45 920

Impostos indiretos 14.5 4 388 1 858

Outros 14.5 7 929 9 957 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 8 19

PROVISÕES DO EXERCÍCIO

Ajustamentos de dívidas a receber

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 27 859 19 267

OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 268 832 OUTROS GANHOS E PROVEITOS CORRENTES 11 499 7 556

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1 788 023 366 159 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1 605 575 154 149

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Valores incobráveis

Perdas de exercícios anteriores 2 511 Ganhos de exercícios anteriores

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 2 511 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se>0) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se<0) 182 448 214 521

TOTAL 1 788 023 368 670 TOTAL 1 788 023 368 670

Resultados da carteira de títulos

Resultados em ativos imobiliários (95 781) (138 169) Resultados eventuais (2 511)

Resultados das operações extrapatrimoniais Resultados antes do imposto sobre o rendimento (136 528) (214 521)

Resultados correntes (136 528) (212 010) Resultados líquidos do período (182 448) (214 521)

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 

Contabilista Certificado nº 29267 A Administração
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OREY Reabilitação Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 Valores em euros

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS :
Alienação de ativos imobiliários 3 200 000 -
Rendimentos de ativos imobiliários - 12

3 200 000 12
PAGAMENTOS :

Aquisição de ativos imobiliários
Grandes reparções em ativos imobiliários
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários (12 993) (12 106)
Outros pagamentos de ativos imobiliários (67 931) (270)

(80 924) (12 376)

Fluxos das operações sobre valores imobiliários 3 119 076 (12 364)
OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS :
Juros de depósitos bancários 577 -
Outros recebimentos correntes - 334

577 334
PAGAMENTOS :

Comissão de gestão (52 420) (56 455)
Comissão de depósito (10 300) (12 501)
Taxa supervisão (2 400) (2 600)

Impostos e taxas (2 477) (2 235)
Outros pagamentos correntes (28 206) (18 296)

(95 803) (92 087)
Fluxos das operações de gestão corrente (95 226) (91 753)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS :

Ganhos extraordinários 11 500 1

Outros recebimentos de operações eventuais 11 500 1

PAGAMENTOS :

Perdas extraordinárias (267) (904)

Outros pagamentos de operações eventuais (267) (904)

Fluxo das operações eventuais 11 233 (903)

Saldo dos fluxos monetários do período 3 035 083 (105 020)
Disponibilidades no início do período 316 190 421 210
Disponibilidades no fim do período 3 351 273 316 190

Contabilista Certificado nº 29267

Discriminação dos fluxos 31/12/201831/12/2019

A Administração
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OREY Reabilitação Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado

Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(valores expressos em euros)

Introdução

O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 2/2005, de 14 de abril, da Comissão de Mercado de
Valores Mobiliários, que estabeleceu o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII).

As notas omissas não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. As notas adicionais
pretendem complementar a informação mínima prevista no PCFII, tendo em vista permitir uma melhor compreensão do conjunto das
demonstrações financeiras.

Constituição e atividade do fundo

O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspetiva de médio prazo, uma valorização crescente do capital, através da
constituição e gestão de uma carteira de valores predominantemente imobiliários, baseada em critérios de prudência, seletividade,
segurança e rentabilidade, de forma a acautelar e valorizar os interesses dos participantes. 

A constituição dos fundos Orey Reabilitação Lisboa � Fundo de Investimento Imobiliário Fechado e Orey Reabilitação Porto � Fundo
de Investimento Imobiliário Fechado foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM) de 1 de junho de 2006. Ambos os fundos foram constituídos no dia 19 de julho de 2006, com um prazo inicial de
cinco anos, prorrogável por períodos idênticos.

A fusão por incorporação ocorreu em 17 de dezembro de 2007 e 24 de dezembro de 2007 foi realizado um aumento de capital, com
a subscrição de 550.458 Unidades de Participação (UP) do Fundo, pelo montante de 2.999.996,10 euros, correspondente ao valor
de 5,4500 euros por UP.

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei nº16/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o Regime Jurídico dos Organismos
de Investimento Coletivo (OIC).

O Fundo é administrado, gerido e representado pela GNB - Sociedade de Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário,S.A.
(Sociedade Gestora). O Novo Banco, S.A, assume as funçoes de Banco Depositário do fundo e nessa qualidade tem a custódia de
todos os activos imobiliários que constituem o fundo.

Por decisão unânime da Assembleia Geral de Participantes, no dia 18 de julho de 2011, o Fundo Orey Reabilitação Urbana foi
prorrogado por mais quatro anos, tendo esta deliberação sido retificada no dia 22 de julho de 2011, por uma �Declaração Unânime
por Escrito�, em que os participantes deliberaram que a Sociedade Gestora requeresse à CMVM a prorrogação do Fundo em cinco
anos. Esta prorrogação foi admitida pela CMVM no dia 5 de agosto de 2011, com efeitos a partir de 19 de julho de 2011.

Por deliberação da Assembleia de Participantes de 18 de janeiro de 2016 foi porrogada a duração do fundo por mais cinco anos, até 
18 de julho de 2021.

O Fundo privilegia o investimento no desenvolvimento de projetos de construção ou reabilitação de imóveis para habitação na área
da grande Lisboa e do grande Porto.
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

Descrição 31/12/2018
Subscrição de 

UP
Resgates de 

UP
Outros

Resultado do 
período

31/12/2019

Valor base 3 949 314 3 949 314 
Diferença subs. resgates 43 524 43 524 
Resultados acumulados (316 901) (214 521) (531 422)
Resultado do período (214 521) 214 521 (182 448) (182 448)

Total 3 461 416 - - - (182 448) 3 278 968

Unidades de participação 750 458 750 458
Valor unitário 4.6124 4.3693

Valor de Venda

189 492 

63 709 

94 746 

611 261 

1 007 938 

35 500 

1 024 198 

129 050 

44 106 

3 200 000  

Rua do Machado nº 3 e Largo do Jogo da Bola nº 19

Largo do Jogo da Bola nº 13 e 14

Travessa do Cascão nº 6 a 8

Rua do Machado nº1 e Travessa do Cascão nº 2 e 4

Rua João de Deus, nº 3

Rua da Correnteza

Largo Domingos Tendeiro, 18

Rua do Machado nº 5 e 7 e Largo do Jogo da Bola nº

No exercício de 2019 foram alienados os seguintes imóveis:

Largo do Jogo da Bola nº 16

Nota 2 � Unidades de participação e capital do Fundo

Dado tratar-se de um Fundo Fechado, as unidades de participação apenas são reembolsáveis aquando da sua liquidação ou
redução de capital.

Nota 3 � Inventário dos ativos imobiliários

As demonstrações financeiras compostas pelo Balanço, Demonstração dos Resultados e Demonstração dos Fluxos Monetários do
Orey Reabilitação Urbana � Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (Fundo) foram preparadas no pressuposto da continuidade
das operações, com base nos livros e registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados no Plano
Contabilístico dos Fundos de InvestimentoImobiliário estabelecido pelo Regulamento n.º 2/2005 da Comissão de Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) e regulamentação complementar emitida por esta entidade.

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

O movimento no Capital do Fundo entre 31 de Dezembro de 2019 e 2018 foi o seguinte:
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GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

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 mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na Demonstração dos Resultados do exercício em que
ocorrem, sendo determinadas com base na diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição dos imóveis. Simultaneamente,
são anulados na Demonstração dos Resultados os ajustamentos favoráveis ou desfavoráveis reconhecidos nas rubricas Mais-valias
e menos-valias do ativo. 

As rendas são reconhecidas como proveito no ano a que respeitam na rubrica Rendimentos de ativos imobiliários, sendo as
recebidas antecipadamente registadas na rubrica Receitas com proveito diferido.

As mais ou menos-valias que resultem do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal são reconhecidas na Demonstração
dos Resultados nas rubricas Ganhos/Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários - em ativos imobiliários, tendo como
contrapartida as correspondentes mais e menos-valias não realizadas, registadas no Ativo.

As Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis em todos os aspetos
materialmente relevantes com as Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de Dezembro de 2018.

As notas são apresentadas com valores em Euros e respeitam a ordem estabelecida no referido Plano Contabilístico dos Fundos de
Investimento Imobiliário. O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no regulamento nº 2/2005 da CMVM, pelo que as
notas que não constam neste Anexo não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. 

a) Especialização de exercícios

O Fundo segue o princípio contabilístico da especialização de exercícios em relação à generalidade das rubricas das
demonstrações financeiras, nomeadamente no que se refere aos seus rendimentos e gastos, que são registados à medida que são
incorridos, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. 

b) Imóveis

Os imóveis adquiridos pelo Fundo são registados de acordo com o seu valor de aquisição, 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.

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de
participação em circulação.

c) Unidades de participação

Adicionalmente, de acordo com a legislação em vigor, as aquisições e alienações de bens imóveis devem ser precedidas de
avaliações, com uma antecedência máxima de seis meses, de pelo menos, dois peritos imobiliários independentes inscritos na
CMVM. 

O Fundo pode distribuir rendimentos aos detentores das unidades de participação com periodicidade anual, desde o terceiro ano de
atividade.

De acordo com a Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro que consagra o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, os
imóveis são avaliados com uma periodicidade mínima de 12 meses, ou, no caso dos organismos de investimento imobiliário abertos,
com a periodicidade correspondente à periodicidade do resgate, caso seja inferior à primeira. Adicionalmente, os imóveis deverão
passar a estar registados pelo valor correspondente à média simples dos valores atribuídos pelos respetivos peritos avaliadores nas
avaliações efetuadas.

As subscrições e os regates são efetuados ao seu valor de mercado.
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Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do Banco Depositário relativas aos serviços prestados ao Fundo. 
De acordo com o Regulamento de Gestão, a comissão de depósito é calculada mensalmente através da aplicação de uma taxa
anual de 0,15% sobre o património líquido diário do Fundo, com o valor mínimo de 5.000 Euros por semestre, apurado com
referência ao último dia útil de cada mês, sendo registada na rubrica Comissões.

    i)  Comissão de depósito

Conforme consta do Regulamento de Gestão, esta comissão corresponde a:

- uma componente fixa calculada por aplicação de uma taxa anual de 1,5% sobre o património líquido diário do Fundo, apurado com
referência ao último dia útil de cada mês;
- uma componente variável, a cobrar no final de cada ano, em função da performance do Fundo (performance fee), de 15% sobre a
valorização do valor líquido do património do Fundo, caso esta seja igual ou superior a 4,0%. A valorização do valor líquido do
património do Fundo corresponde à diferença, se positiva, entre:

(i) o valor líquido do património do Fundo no final de cada ano (após a dedução das comissões de gestão sem incluir comissões de
performance), e

(ii) o mais alto dos valores líquidos do património do Fundo no final de cada um dos anos anteriores (reduzido de quaisquer
aumentos de capitais efetuados durante o último ano e adicionado das distribuições de resultados e reduções de capital efetuadas
no mesmo período).

    i)  Comissão de gestão

d) Comissões 

A comissão de gestão destina-se a fazer face às despesas e serviços de gestão prestados ao Fundo pela Sociedade gestora.

          i) Regime fiscal em vigor até 30 de junho de 2015

Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a imposto sobre o
rendimento de forma autónoma, considerando a natureza dos rendimentos. Desta forma, o valor das unidades de participação é em
cada momento líquido de imposto.

Os rendimentos prediais líquidos de encargos de conservação e manutenção, devidamente documentados, bem como de Imposto
Municipal sobre Imóveis, obtidos no território português, que não sejam mais-valias prediais, estão sujeitos a tributação autónoma à
taxa de 25%. Relativamente às mais-valias prediais, estas estão sujeitas a tributação autonomamente a uma taxa de 25%, que
incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas no exercício. 

Outros rendimentos que não prediais, são tributados da seguinte forma:

- tratando-se de rendimentos decorrentes de títulos de dívida, de lucros distribuídos e de rendimentos de fundos de investimentos,
obtidos fora do território português, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%;

- caso os rendimentos não estejam sujeitos a retenção na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido obtido no
exercício, a exemplo do que acontece com os outros rendimentos, que não sejam mais-valias obtidos no estrangeiro;

g) Imposto sobre o rendimento

- os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a retenção na fonte, como se de pessoas
singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto;

- relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, estão sujeitas a tributação autonomamente a uma taxa
de 25%, que incide sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercício.

Ao imposto assim apurado é ainda deduzido o imposto restituído aos participantes que sejam sujeitos passivos isentos de imposto
sobre o rendimento.
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31/12/2018 Aumentos Reduções 31/12/2019

Depósitos à ordem 316 190 - - 351 273 
Depósitos a prazo - 12 200 000  (9 200 000) 3 000 000 

316 190  - - 3 351 273  

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os depósitos à ordem e a prazo encontravam-se domiciliados no Novo Banco, S.A. e na Caixa 
Geral de Depósitos, S.A. 

Nota 7 � Liquidez do Fundo

De acordo com o artigo 22º do EBF, o imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais valias, é
registado na rubrica Impostos na Demonstração dos Resultados. Os rendimentos obtidos, quando não isentos, são assim
considerados pelo respectivo valor bruto na respectiva rubrica da Demonstração dos Resultados.

A liquidação do imposto apurado deverá ser efectuada até ao final do mês de abril do exercício seguinte, ficando sujeita a inspecção
e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos contado a partir do ano a que respeitam. 

             ii) Regime fiscal em vigor a partir de 1 de julho de 2015

Com a entrada em vigor, em 1 de julho de 2015, do novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC), consagrado
no Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, o imposto apurado a 30 de junho de 2015 deverá ser liquidado no prazo de 120 dias a
contar daquela data. 

No âmbito do novo regime fiscal é adoptado o sistema de tributação �à saída�, passando-se a tributar os rendimentos auferidos pelos
investidores em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC).

Por outro lado, sobre o Valor Líquido Global do Fundo passa a incidir uma taxa de 0,0125% em sede de Imposto do Selo, a ser
liquidada trimestralmente.

A partir de 1 de julho de 2015, o rendimento dos Fundos de Investimento Imobiliário é tributado em sede de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), sobre o lucro tributável apurado anualmente, no qual não se incluem rendimentos
prediais, de capitais e mais valias, bem como os gastos directamente relacionados com esses rendimentos e comissões de gestão
ou outras que revertam para as entidades gestoras.

As mais valias apuradas a partir de 1 de julho de 2015, relativas a imóveis adquiridos até essa data, serão tributadas na proporção
correspondente ao período de detenção daqueles activos até aquela data. 

Nota 9 � Valores comparativos

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de políticas e/ou critérios contabilísticos com efeitos relevantes nas
demonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores do exercício
anterior.
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

31/12/2019 31/12/2018

Sociedade Gestora 4 354 4 419 
Banco Depositario 2 600 2 500 

400 400 

45 920 -
Retenções na fonte 415 111
Outros - 6 

14 337 12 770 

68 026  20 206  

31/12/2019 31/12/2018

Imposto do Selo 410 427 
IMI - 7 761 
Auditoria 3 967 3 967 

4 377  12 155  

31/12/2019 31/12/2018
Comissão de gestão 50 341 56 277 

10 000 10 000 
Taxa supervisão 2 400 2 400 
Outras comissões - 73 

62 741  68 750  

31/12/2019 31/12/2018
Ganhos em Alienações 1 216 119 -
Ganhos em Ajustamentos 354 869 146 574

Sub-total 1 570 988 146 574

Perdas em Alienações (343 082) -
Perdas em Ajustamentos (1 295 836) (265 495)

Sub-total (1 638 918) (265 495)

(67 930) (118 921)

Comissão de depositário

14.4 - Perdas/Ganhos em ativos imobiliários

14.3 - Comissões 

Acréscimos de custos:

14.2  Acréscimos e diferimentos do passivo

Fornecedores

Imposto sobre mais-valias prediais

Não foram efectuadas retenções na fonte sobre rendimentos prediais obtidos pelo Fundo devido à dispensa de retenção na fonte de
imposto sobre esses rendimentos, quando obtidos por fundos de investimento imobiliário, de acordo com a alteração introduzida
pelo Orçamento de Estado para 2002.

Nota 12 � Retenção de impostos

14.1 - Contas de terceiros do passivo

Comissões e outros encargos a pagar:

Autoridades de Supervisao

Estado e outros entes públicos:

Nota 14 � Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho, 26 - 1250-069 Lisboa

31/12/2019 31/12/2018

Imposto sobre mais-valias prediais 45 920 -
Imposto do selo 4 388 1 858 
IMI 7 929 9 957 

58 237  11 815  

Impostos indiretos

14.5 - Impostos

Contabilista Certificado nº 29267 A Administração

Em 2020, face à alienação da totalidade dos imóveis detidos pelo Fundo foi aprovada a dissolução do Fundo e entrada imediata em
liquidação, em Assembleia de Participantes realizada no dia 9 de março de 2020. Em 2020, perspetiva-se assim a realização dos
procedimentos necessários que permitam a liquidação, partilha e extinção do Fundo.

Nota 15 � Acontecimentos subsequentes

No final de 2019 um novo vírus da estirpe coronavirus, designado COVID-19, surgiu na China. 

Inicialmente confinado a este país, durante os meses de fevereiro e março atingiu a Europa, Portugal incluído.

Face à gravidade desta situação o Conselho de Administração decidiu ativar um plano de emergência tendo alguns dos seus
colaboradores do Back-office e das Avaliações dos ativos imobiliários, sido deslocalizados para as instalações, designadas pelo
acionista, do business continuity site, permanecendo os restantes elementos dessas equipas na sede da sociedade juntamente com
os restantes colaboradores de outras áreas de menor impacto. Em simultâneo o teletrabalho foi estimulado fundamentalmente junto
dos colaboradores considerados de risco devido a outras patologias e junto dos colaboradores cujas funções podem ser
desempenhadas à distância.

Face ao efeito de contágio expectável o eventual impacto na atividade residirá nos atrasos dos compromissos firmados e na
programação das ações a implementar com eventuais impactos nos resultados estimados para 2020.

Embora na presente data não seja possível apurar todos os efeitos desta situação, estão a ser tomadas as medidas de minimização
dos riscos tendo presente a natureza do Fundo. Neste contexto, é convicção do Conselho de Administração da Entidade Gestora
que estas circunstâncias excecionais não colocam em causa a continuidade das operações do Fundo.Em 2020, face à alienação da
totalidade dos imóveis detidos pelo Fundo foi aprovada a dissolução do Fundo e entrada imediata em liquidação, em Assembleia de
Participantes realizada no dia 9 de março de 2020. Em 2020, perspetiva-se assim a realização dos procedimentos necessários que
permitam a liquidação, partilha e extinção do Fundo.
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