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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Europa 

Relatório de Atividade e Contas relativo ao exercício de 2020 

 

 

Senhores Participantes, 

 

Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão, apresentamos as contas do Europa – Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado, relativas ao ano de 2020, para vossa apreciação. 

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

  O ano de 2020 fica indubitavelmente ligado às severas e concertadas respostas dos governos à 
declaração da disseminação do Covid-19 como pandemia mundial pela OMS, impondo draconianas 
restrições às liberdades individuais sob pretexto de a travar, ou pelo menos conter, bem como a 
constante cobertura mediática do tema e as consequentes alterações comportamentais dos agentes 
económicos, forçadas ou induzidas, que levaram a um choque económico global quase sem 
precedentes, com uma há muito não vista contracção da economia mundial de c. 4.3%, muito 
potenciada pela contracção das economias avançadas de c. 5.4%. Segundo o FMI 90% dos países terá 
visto as suas economias contrair este ano, com raras excepções como a China ou o Bangladesh a 
conseguir apresentar parcos crescimentos quando comparados com o seu ritmo dos últimos anos (c. 
2% para ambos vs. 6.1% e 8.2% respectivamente nos anos anteriores). 

O impacto ruinoso das medidas e comportamentos de reacção à pandemia, bem como a sua 
correspondente incerteza, foram parcialmente mitigados pela sua redução das medidas restritivas a 
partir de Abril e as fortes respostas dos governos com capacidade financeira e dos bancos centrais que 
adoptaram medidas de política orçamental, monetária, prudencial e de supervisão céleres, 
abrangentes e amplas na tentativa de conter o choque económico e criar condições para a recuperação 
da actividade. Os diferentes pontos de partida, nomeadamente em termos de dívida pública e de 
acomodação monetária, contribuíram para alguma diversidade na magnitude e nas políticas entre 
países. 

Nos Estados Unidos, a Reserva Federal reduziu o objectivo para a taxa dos fed funds em 150 
pontos base para o intervalo 0% – 0.25%, reactivou a compra de dívida do Tesouro e das agências, 
implementou novos programas  e estabeleceu linhas de provisão de liquidez em dólares com outros 
bancos centrais. Os programas criados apoiaram a provisão de crédito à economia, chegando a 
segmentos de mercado específicos – entre os quais os de papel comercial e de empréstimos de maior 
risco – e apoiando o financiamento de pequenas e médias empresas e de governos locais e estaduais. 

Na área do euro, o BCE assegurou uma orientação acomodatícia da política monetária, através da 
manutenção de taxas de juro negativas, de um reforço das orientações quanto à manutenção do nível 
de taxas no futuro (forward guidance), de um aumento das compras de activos e de uma ampla 
provisão de liquidez (Quantitative easing). De modo a garantir o aumento das necessidades de liquidez, 
o BCE implementou novas operações de cedência de liquidez, que alargou o colateral elegível e aliviou 
as condições de financiamento nas operações de refinanciamento de longo prazo direccionadas 
(targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III). Por fim, de modo a contribuir para a 
estabilidade dos mercados financeiros internacionais, o BCE estabeleceu acordos de provisão de 
liquidez com outros bancos centrais. 

Apesar das tentativas da generalidade dos governos em tentar reagir com apoios aos sistemas de 
saúde, às empresas e às famílias, procurando dar resposta à pressão sobre a saúde e assegurar a 
continuidade dos negócios e subsistência das famílias resultado das outras medidas implementadas, o 
consumo privado caiu de forma substancial e a poupança das famílias aumentou, reflectindo o efeito 
do confinamento e motivos de precaução num ambiente de incerteza e pessimismo dos consumidores. 
O investimento retraiu-se perante as quebras na actividade e a elevada incerteza. A pandemia e as 
medidas de contenção implicaram também um choque negativo sobre a oferta, ampliado pela 
organização da produção em cadeias de valor globais. 



 

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. 

 

 
EUROPA – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2020 

5 

 

O comércio mundial colapsou na primeira metade de 2020, com uma queda superior à registada 
durante a crise financeira global de 2008-2009. As importações mundiais de bens e serviços caíram 
12.5% no primeiro semestre face ao período homólogo. A evolução do comércio mundial acompanhou 
a redução da actividade económica, sendo ampliada pelas perturbações nas cadeias de valor global. A 
queda no comércio foi também mais pronunciada no sector dos serviços do que no dos bens, ao 
contrário do que se observou em crises anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Quanto à economia Portuguesa, à semelhança do resto do mundo, a pandemia Covid-19 afectou 
profundamente a actividade económica em 2020. As medidas de contenção da crise de saúde pública 
e a atitude de precaução dos agentes económicos determinaram uma queda sem precedentes do PIB 
na primeira metade do ano. As projecções apresentadas assumem que as restrições serão 
gradualmente retiradas a partir do primeiro trimestre de 2021, embora a actividade fique 
condicionada até ao início de 2022, altura em que uma solução médica eficaz estará plenamente 
implementada. A acção das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais foi decisiva na mitigação 
da crise, e continuará a desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação.  

No primeiro semestre de 2020, a actividade diminuiu 17.3%, em termos acumulados, face ao final 
de 2019. No terceiro trimestre, após o gradual levantamento das medidas de contenção, assistiu-se a 
uma recuperação rápida e acentuada da actividade, com um crescimento do PIB de 13.3% face ao 
trimestre anterior. Esta recuperação, superior à antecipada, beneficiou da realização de despesa 
adiada durante o período de confinamento e da recuperação da generalidade das actividades 
produtivas. 

Neste enquadramento, projecta-se uma queda do PIB de cerca de 7% em 2020 em termos 
homólogos, seguida de um crescimento de 3.9% em 2021, 4.5% em 2022 e 2.4% em 2023 (Boletim 

2020
Taxa de crescimento Taxa
PIB Inflacção Desemprego Dívida/PIB*

EUA (2.8%) 1.2% 6.7% 125.0%
China 4.9% 0.2% 5.2% 65.0%

Alemanha (4.0%) (0.3%) 4.5% 72.0%
Reino Unido (8.6%) 0.3% 4.9% 110.0%
França (3.9%) 0.0% 9.0% 117.0%
Itália (5.0%) (0.1%) 8.9% 152.0%
Espanha (9.0%) (0.5%) 16.3% 121.0%
Portugal (5.7%) (0.2%) 7.8% 130.0%

Zona Euro (4.3%) (0.3%) 8.3% 98.0%
Japão (5.8%) (0.9%) 2.9% 255.0%
Rússia (3.2%) 4.9% 6.1% 18.5%
Índia (7.5%) 6.9% 6.5% 85.0%
Brasil (3.9%) 4.3% 14.3% 88.0%

* previsão 2020
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económico do Banco de Portugal). A actividade retoma o nível pré-pandemia no final de 2022. A 
recuperação da actividade traduz-se numa melhoria no mercado de trabalho, perspectivando-se um 
aumento do emprego e uma redução da taxa de desemprego a partir de meados do próximo ano. 

O PIB Português é sustentado maioritariamente pelo consumo privado interno que representa c. 
66%, com as despesas das administrações públicas somente 22% e o investimento 19%. A grande 
alteração à composição do PIB passa pela componente das exportações líquidas que permanecem 
ainda mais negativas com a diminuição das importações a não ser suficiente para cobrir o decréscimo 
ainda maior das exportações. 

 

 

 

 

 

 

                                    Table 2 – Fonte: INE 

A taxa de desemprego desceu em Portugal pelo terceiro mês consecutivo em Novembro, ficando 
ainda mais abaixo da média europeia, de acordo com os dados revelados pelo Eurostat. Tendo em 
conta apenas esta variação entre Novembro e Outubro, a redução da taxa de desemprego em Portugal 
foi a terceira mais acentuada entre todos os países da União Europeia. Apenas Itália (descida de 6 
décimas para 8.9%) e Chipre (descida de 1.7 pontos percentuais para 7.8%) conseguiram reduções 
mais acentuadas, enquanto a Croácia e a Holanda (tal como Portugal) também baixaram três décimas. 

Na Zona Euro a taxa de desemprego situou-se em 8.3% em Novembro, o que representa uma 
descida de uma décima face a Outubro enquanto na União Europeia também assistimos a uma descida 
de uma décima para 7.5%. 

 

1.1. Mercado Imobiliário em Portugal 

O mercado imobiliário Português vivia no início de 2020 um momento muito positivo, alimentado 
por um 2019 em que se bateram recordes de investimento e se assistia a um crescimento substancial 
do mercado, também suportado por algum crescimento da economia. Contudo, as respostas mundiais 
à pandemia vieram criar uma elevada incerteza no mercado e trazer várias mudanças de paradigma 
que poderão ter vindo para ficar, tais como o teletrabalho, ou a maior utilização do comércio online, 
entre outros.  

Ainda assim, fruto do momento que se vinha vivendo, e dos principais fundamentais para investir 
em Portugal continuarem intactos, o mercado de investimento imobiliário registou um volume de 
investimento de c. €2.7 mil milhões, o terceiro melhor desde que há registos no que toca a 
investimento em imobiliário comercial (CRE), ainda que representando uma queda de c. 17% face ao 
volume registado em 2019. O número de transacções volumosas no mercado diminuiu, com os 

Economia Portuguesa 2019 2020 2020
[€ mi lhões ] [€ mi lhões ] [% AoA]

PIB 202,153 187,701 (7.1%)
Consumo privado 131,695 123,026 (6.8%)
Consumo Público 33,438 41,746 40.0%
FBCF 38,252 34,810 (2.8%)
Exportações liquidas (1,233) (3,480) (382.3%)

Exportações 86,751 71,380 (20.1%)
Importações 87,983 74,860 (14.4%)
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investidores que não estavam pressionados a vender a escolher reter os activos até períodos melhores, 
e multiplicaram-se as ofertas de pequenos edifícios e portfólios, fundamentalmente de particulares, 
que se viram sufocados pelas medidas de contenção impostas pelo governo. Neste volume de 
investimento destaca-se claramente a aquisição do Lagoas Park (c. €421 milhões) pela Henderson Park, 
como a maior transacção por um activo único em Portugal desde que há registo. 

De entre as classes mais afectadas, a dos escritórios terá observado talvez o maior contraste, 
entrando em 2020 em franco crescimento, motivado por uma procura que excedia largamente a 
oferta, e sofrendo impactos, quiçá permanentes, com o decretar da obrigatoriedade do teletrabalho 
como resposta à pandemia, podendo ter acelerado a implementação desta tendência. Tem-se 
observado um número crescente de empresas (as estatísticas variam) que declara que vai manter 
algum nível de teletrabalho mesmo no pós-pandemia, reduzindo com isto as áreas de que precisam. 

Isto implica que mesmo que haja uma manutenção do nº de entidades interessadas em arrendar 
espaço de escritórios, a quantidade de que necessitam irá baixar, levando a um choque na procura que 
motivou uma queda na absorção do mercado de escritórios de 29% e 17% em Lisboa e Porto 
respectivamente, face a 2019. Contudo será de esperar que este choque se faça sentir mais nos 
escritórios menos centrais, ou menos core, quiçá reforçando-se a procura por estes mais centrais dado 
que as empresas que anteriormente se encontravam em zonas menos centrais com vastas áreas, vão 
continuar a poder realizar poupanças pagando espaços mais caros em muito menores quantidades, 
reforçando simultaneamente a imagem corporativa e a qualidade do espaço disponibilizado a 
colaboradores e clientes. 

O retalho terá sido, a par do sector turístico, sem dúvida o mais afectado dos sectores, dado que 
as restrições impostas ao seu funcionamento retira da generalidade destes inquilinos a sua fonte de 
rendimento, e que, mesmo quando lhes foi permitido operar, a redução significativa à circulação e às 
viagens internacionais terão reduzido significativamente o número de visitantes nacionais e turistas 
internacionais levando a uma muito significativa redução de vendas. O efeito foi homólogo no turismo, 
com os hotéis forçados a fechar durante uma parte do ano e a operar com severas limitações durante 
o remanescente do período. 

Os períodos longos de confinamento e os vários fechos de fronteiras contribuíram para uma 
diminuição na circulação de turistas que contribuiu para baixas nos níveis de ocupação, número de 
hóspedes e dormidas, assim como no RevPAR nos diversos pontos turísticos do país. 

No retalho assistiu-se a uma aceleração da tendência de recurso ao comércio electrónico, que em 
Portugal estava atrasada face a outros países Europeus, trazendo consigo alguma procura adicional 
pelo sector logístico, especialmente naquele emergente designado de “last-mile”. 

Internacionalmente o sector logístico é muito forte e motiva transacções de elevado volume, 
tendo a Blackstone, a maior private equity do mundo, destacado-se em 2020 com a aquisição de vários 
portfólios logísticos pelo mundo. Em Portugal, fruto de um número menor de players de relevo, alguma 
falta de infra-estrutura logística, especialmente por comparação à nossa vizinha Espanha, falta de 
produto moderno e com escala e a resultante falta de transparência que ser um sector historicamente 
menos interessante implica (os principais consultores imobiliários vão agora passar a partilhar 
informação entre si, mas é sabido que neste sector detêm uma quota minoritária do mercado), a 
logística em Portugal revela um gap maior que a média europeia entre a yield prime de logística e de 
escritórios, (c. 2.25% entre os 6.25% de logística e os 4.00% dos escritórios), resultando num menor 
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capital value, tickets mais baixos e consequentemente não motivando ainda tantas nem tão volumosas 
transacções como noutros países. Em 2020 contudo o seu apelo foi reforçado fruto da elevada 
resiliência que apresentou à crise vigente, seguindo a tendência internacional. Graças ao comércio 
electrónico o sector de “last mile logistics” observou um crescimento significativo, assistindo-se ao 
crescimento de rendas de armazéns nas zonas limítrofes de Lisboa para €6/m2/mês o que corresponde 
a um aumento de 20% face ao ano anterior, e criando alguma pressão de crescimento também nos 
demais produtos logísticos. Contudo, o relativamente baixo capital value e as dificuldades 
supramencionadas continuam a limitar o crescimento da oferta de alta qualidade, sendo uma notável 
excepção a grande plataforma logística em desenvolvimento pela Merlin. 

Outro sector “vencedor” com a crise da reacção governamental à pandemia foi o residencial, com 
um crescimento substancial da procura de produto para arrendamento, tornando-se o chamado sector 
de PRS (Private Rental Sector) um dos mais procurados por investidores internacionais, não obstante 
as dificuldades legislativas históricas deste sector em Portugal e da concorrência resultante da 
reconversão de alguma oferta turística (Airbnbs) que na impossibilidade de alojar turistas, se 
readaptaram oferecendo contratos de arrendamento tradicionais, tipicamente por prazos curtos (1 
ano), mas que inegavelmente terão criado uma pressão negativa nas rendas.  

Já do lado da aquisição, o mercado residencial continuou forte, muito alimentado pelas baixas 
taxas de juro, registando um volume de vendas c. €25.583 milhões, o segundo melhor ano desde que 
há registo. Este resultado decorre também do acréscimo no ticket médio de aquisições, notando-se 
um foco da procura para produto de gama mais elevada, já que o número de transacções desceu 8%. 

Espera-se que o mercado comece a recuperar em 2021, tendo em conta o plano de vacinação em 
implementação e a readaptação dos negócios à nova realidade. As oportunidades poderão ser muitas 
mas há desafios anteriores à pandemia que se mantêm nomeadamente os atrasos nos processos de 
licenciamento e as alterações ao regime dos vistos Gold que terá um impacto muito negativo no 
investimento internacional em Portugal. 

 

1.2. Fundos de Investimento Imobiliário em Portugal 

De acordo com as estatísticas da CMVM, em Dezembro de 2020, o valor sob gestão dos fundos 
de investimento imobiliário (FII + FEII + FUNGEPI) atingiu os €10.835 milhões, mais 4.1% do que no ano 
anterior.  

Este aumento é maioritariamente sustentado pelo aumento de 24% no montante investido nos 
fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI), que se destinaram sobretudo ao sector do 
comércio (46.2% do total). Os países da UE foram o destino da totalidade do investimento feito em 
activos imobiliários, tendo 47.1% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do sector 
de serviços.  

No que toca a entidades gestoras, a Interfundos (12.2%), a Square AM (11%) e a Caixa Gestão de 
Activos (8.9%) registaram as quotas de mercado mais elevadas. A Norfin deixa assim de ocupar o 3º 
lugar de 2019, registando agora apenas 5.3% da quota de mercado o que corresponde a 5ª posição. 
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2. Atividade do Fundo 

2.1. Caracterização 

O Fundo foi autorizado em 31 de maio de 2005, por deliberação CMVM, tendo sido constituído 
em 16 de junho de 2005 com uma duração de 10 anos, prorrogável, mediante autorização da CMVM, 
por períodos sucessivos de 5 ou mais anos, de acordo com decisão da Assembleia de Participantes. O 
capital inicial do Fundo foi de €4.460.000, representado por 446.000 unidades de participação, as quais 
tiveram um valor inicial de subscrição correspondente a €10 cada.  

Em Assembleia de Participantes de 31 de outubro de 2014, foi decidida a prorrogação do fundo 
por um prazo adicional de 10 anos, contados do dia 16 de junho de 2015. 

O Fundo é composto apenas pelo edifício Duarte Pacheco que se destina a arrendamento, sendo 
que a BBDO é atualmente o arrendatário com maior peso na carteira. 

No decorrer do ano de 2020, o Fundo prosseguiu com a implementação da estratégia de gestão 
imobiliária adotada em anos transatos, focada no desenvolvimento de ações especificamente 
direcionadas para a maximização do valor do ativo no curto e médio prazo. 

Neste período ao nível de ocupação dos pisos de escritório do edifício Duarte Pacheco 26 
aumentou com a entrada de um novo inquilino. 

 
Imóvel Inquilino Custo Valor Venal 

Av. Eng. Duarte Pacheco, 
nº26  

 
  GO DNL 3 830 730 2 970 600 

 Iberis 1 275 146 1 880 650 
 N.R.D 1 325 293 1 387 250 
 PARTAC 115 752 88 700 
 EGEAC 3 678 126 3 822 250 
 WONDERBOX 1 327 769 1 799 250 
 ROLAND BERGER 1 304 271 1 822 900 
 Finerge 169 547 126 300 
 Finerge/Partac 1 751 385 1 899 600 

  BBDO 4 475 045 5 327 100 
(valores em euros) Total 19 253 063 21 124 600 

 

 

Em 31 de dezembro de 2020 o total de ativos do Fundo era de €29.775.612 dos quais €28.264.450 
correspondem a ativos imobiliários. Na mesma data, o Valor Líquido Global do Fundo era de 
€29.327.868. 

Dados Históricos: 
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A valorização dos imóveis corresponde ao seu custo de aquisição, caso se trate da primeira 
avaliação, ou à média aritmética simples de 2 (duas) avaliações realizadas por peritos avaliadores 
independentes devidamente credenciados pela autoridade supervisora (CMVM), caso se trate de uma 
avaliação corrente e periódica.  

Os valores que concorrem para a determinação do valor médio das avaliações e, 
consequentemente, para a valorização dos ativos são determinados com base nos critérios, métodos 
e normas técnicas de avaliação definidas pelas melhores práticas da indústria. Os métodos de avaliação 
a utilizar, determinantes em cada processo de avaliação enquanto base de definição de valor, são uma 
escolha discricionária do perito avaliador tendo por base a sua experiência técnica individual, as 
características intrínsecas do imóvel e os mercados local e global comparáveis. 

 

2.2. Política de Investimento 

O Fundo Europa tem como objetivo alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma 
valorização crescente do capital e a obtenção de um rendimento sustentado, mediante a composição 
e administração de um património constituído por valores predominantemente imobiliários e baseado 
em critérios de prudência, estabilidade, escolha criteriosa e rentabilidade, de forma e acautelar e 
valorizar os interesses dos participantes.  

 

Ano VLGF Nº UP's em circulação Valor UP Rendibilidade
2017 28 458 914 2 189 515 12,9978 4,25%
2018 27 458 914 2 189 515 12,6526 -2,66%
2019 29 479 921 2 189 515 13,4641 6,41%
2020 29 327 868 2 189 515 13,3947 -0,52%

(valores em euros)

2017 2018 2019 2020
Proveitos 1 856 798 1 208 272 3 116 811 1 333 827
Custos 543 194 1 964 138 1 339 938 985 880
Resultado Líquido 1 313 604 (755.866) 1 776 873 347 947
(valores em euros)

Discriminação de custos suportados pelo fundo 2017 2018 2019 2020
     Impostos 58 176 170 859 138 084 136 943
     Comissão de Gestão 56 450 89 496 57 250 60 331
     Comissão de Depósito 28 224 27 433 28 592 29 533
     Taxa de Supervisão 8 714 8 633 8 751 9 267
     Custos de Auditoria 5 926 3 831 4 464 3 020
(valores em euros)
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2.3. Atividade ao longo de 2020 

Em 2020 foi celebrado um novo contrato para o edifício de escritórios localizado na Avenida 
Duarte Pacheco n.º26.  

 

 
 

A unidade de participação do fundo fixou-se nos 13,3947 à data de fecho. A diminuição acentuada 
no mês de dezembro deve-se aos ajustamentos resultante das avaliações no edifício. 

 

À data de fecho, o património imobiliário do fundo representava 94,92% do ativo total do fundo. 
Os escritórios são a tipologia de imóvel com maior peso, representando quase 62% da carteira. 

 
À data de 31 de dezembro de 2020, 74,74% do imóvel está arrendado. 

No dia 28 de dezembro foi realizada uma distribuição de rendimentos no valor de €500.000. 

O Resultado Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de €347.947, 
será integralmente transferido para Resultados Transitados.  

 

 

Inquilinos Inicio Piso Renda Mensal
Iberis Novembro Piso 7 13 407
(valores em euros)

13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7

EVOLUÇÃO DA UP

2%

62%

36%

TIPOLOGIA DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS

Arrecadação

Escritório

Parqueamento
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2.4. Perspetivas para 2021 

O Fundo continuará a desenvolver ações de gestão imobiliária com o objetivo de maximizar o 
valor do ativo no curto e médio prazo. 

No passado dia 11 de março de 2020 a OMS declarou o surto do novo coronavírus, designado 
COVID-19 como pandemia. Antecipando-se uma relevante redução da atividade económica, e sendo 
ainda incertos os reais efeitos da pandemia, existem indícios de uma retração económica geral, pelo 
que se pode alterar a perceção e avaliação do risco de negócio. 

Em 12 de Março de 2020 a sociedade activou o seu plano de contingência, tendo informado o 
supervisor na mesma data. O plano de contingência teve em consideração as orientações emanadas 
pela Direção-Geral de Saúde, assumindo uma atitude preventiva que garanta a segurança dos 
colaboradores, suas famílias e a continuidade do negócio, respeitando todas as obrigações contratuais 
e legais a que se encontra sujeita. 

As avaliações dos ativos imobiliários detidos pelo fundo foram efetuadas por peritos avaliadores, 
após decretado o Estado de Emergência, e tiveram por base os pressupostos e dados de mercado 
conhecidos à data, não sendo na sua opinião possível prever todos os efeitos futuros que possam advir 
da evolução da pandemia.  

O Conselho de Administração da Entidade Gestora considera que os efeitos da pandemia não são 
suscetíveis de induzir a alterações significativas no valor dos imóveis que integram o património do 
Fundo por si gerido, considerando suficiente a frequência das avaliações prevista nas demais alíneas 
do n.º 1 do artigo 144º do RGOIC. 

 

 

Lisboa, 19 de fevereiro de 2021. 

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

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em Euros)

2020 2019
Ativo Mais Ativo Ativo

ATIVO Notas bruto  valias l íquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2020 2019

ATIVOS IMOBILIÁRIOS: CAPITAL DO FUNDO:
Construções 1 e 3 26 906 732 1 357 718 28 264 450 27 615 250 

Unidades de participação 2 21 895 150 21 895 150
26 906 732 1 357 718 28 264 450 27 615 250 Variações patrimoniais 2 3 958 843 3 958 843

CONTAS DE TERCEIROS: Resultados transitados 2 3 625 928 1 849 055
Devedores por rendas vencidas - - - 13 752 Resultados distribuídos 2 (500 000) -
Outras contas de devedores 2 518 - 2 518 27 238 Resultado líquido do exercício 2 347 947 1 776 873

2 518 40 990 Total do Capital do Fundo 29 327 868 29 479 921
DISPONIBILIDADES:

Depósitos à ordem 7 1 508 643 1 508 643 2 043 824 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - -

Total das disponibil idades 1 508 643 1 508 643 2 043 824 CONTAS DE TERCEIROS:
   Comissões e outros encargos a pagar 18 22 120 22 245
   Outras contas de credores 18 257 423 214 502

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: Total  de valores a pagar 279 543 236 746
Acréscimo de proveitos 15 - - 168 020 
Despesas com custo diferido 15 - - 18 001 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

Total de acréscimos e diferimentos ativos - - 186 021    Acréscimos de custos 16 46 114 58 116
   Receitas com proveito diferido 16 122 086 111 302

Total de acréscimos e diferimentos passivos 168 201 169 418
Total do Ativo 28 417 894 1 357 718 29 775 612 29 886 086 Total do Passivo e Capital  do Fundo 29 775 612 29 886 086

Total do número de unidades de participação 2 2 189 515 2 189 515 Valor unitário da unidade de participação 2 13,3947 13,4641

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2020.

CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA
            Marisa Pereira
             CC nº 68036
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2020 2019 PROVEITOS E GANHOS Notas 2020 2019

CUSTOS E PERDAS CORRENTES  
Juros e custos equiparados: Juros e proveitos equiparados:
  De operações correntes 8 De operações correntes - -
Comissões: Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários:

Outras, de operações correntes 19 212 683 94 850 Em ativos imobil iários 3 - 1 318 659
Perdas em operações financeiras e ativos imobil iários: Reversões de ajustamentos e provisões

Em ativos imobiliários 3 168 051 - De provisões para encargos - -
Impostos e taxas: Rendimentos de ativos imobiliários 20 1 249 914 996 537

Imposto sobre o rendimento 12 - 270 Outros proveitos e ganhos correntes - -
Impostos indiretos 12 95 612 96 482 Total de proveitos e ganhos correntes 1 249 914 2 315 196
Outros impostos 12 41 332 41 332

Fornecimentos e serviços externos 21 429 745 457 670 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Outros custos e perdas correntes - 2 670 Ganhos de exercícios anteriores 83 913 801 615

Total  de custos e perdas correntes 947 423 693 282 Outros ganhos eventuais - -
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS Total dos proveitos e ganhos eventuais 83 913 801 615
Perdas de Exercícios Anteriores 38 456 646 656

Total de custos e perdas eventuais 38 456 646 656

Resultado líquido do exercício 2 347 947 1 776 873 Resultado l íquido do exercício - -
1 333 827 3 116 811

1 333 827 3 116 811

Resultados da carteira de títulos - - Resultados eventuais 45 457 154 959
Resultados em ativos imobiliários 652 117 Resultado antes de impostos sobre o rendimento 484 891 1 914 957
Resultados correntes 398 102 1 621 915 Resultado l íquido do exercício 347 947 1 776 873

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

O CONTABILISTICA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA
            Marisa Pereira
             CC nº 68036
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2020 2019
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:
Pagamentos:

Pagamentos de rendimentos aos participantes 2 (500 000) -
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (500 000) -

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Rendimento de ativos imobil iários 1 311 510 1 213 172 
1 311 510 1 213 172 

Pagamentos:

Despesas correntes (FSE) em ativos imobiliários (139 846) (800 647)
(139 846) (800 647)

Fluxo das operações com ativos imobiliários 1 171 664 412 526 

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancáriosOutros Recebimentos Correntes - 110 134 
Impostos e taxas 278 119 278 119 

Pagamentos:
Comissão de gestão (186 478) (59 263)
Comissão de depositário (15 380) (28 805)
Impostos e taxas (1 003 773) -
Outros pagamentos correntes (1 138) (24 547)

(1 206 769) (112 615)
Fluxo das operações de gestão corrente (928 651) 275 638 

          Saldo dos fluxos de monetário do exercício (256 986) 688 164 

          Disponibil idades no início do exercício 2 043 824 1 355 660 

          Disponibil idades no fim do exercício 7 1 508 643 2 043 824 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA
            Marisa Pereira
             CC nº 68036
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3. Anexo às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

O Fundo Europa - Fundo Fechado de Investimento Imobiliário (“Fundo”) foi autorizado por 
deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) de 31 de 
maio de 2005, tendo iniciado a sua atividade em 16 de junho de 2005. Trata-se de um fundo de 
investimento imobiliário fechado, constituído por subscrição particular, pelo período inicial de dez 
anos contados a partir da data da sua constituição, prorrogável por períodos sucessivos de cinco ou 
mais anos desde que aprovado pelos participantes e autorizado pela CMVM. Em 31 de outubro de 
2014 a Assembleia de Participantes deliberou de forma unânime a prorrogação do prazo por um 
período de 10 anos a contar de 16 de julho de 2015. Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão 
do Fundo, este é essencialmente composto por um conjunto de ativos imobiliários e por outros valores 
mobiliários, legalmente autorizados. 

 O Fundo, desde 1 de setembro de 2013, é administrado, gerido e representado pela  
Norfin - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. (“Sociedade Gestora” ou 
“Norfin”), sendo as funções de entidade depositária (“Banco depositário”) asseguradas pelo Banco 
Invest, S.A. (“Banco Invest”). Até àquela data o Fundo era administrado, gerido e representado pela 
SGFI - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (“Sociedade Gestora” ou “SGFI”), 
sendo as funções de entidade depositária asseguradas pelo Banco Invest, S.A. (“Banco Invest”). 

A atividade e funcionamento do Fundo enquadram-se no Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo (RGOIC), publicado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, no Regulamento  
n.º 2/2015 da CMVM e no Regulamento de Gestão do Fundo. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS  

 As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, 
com base nos registos contabilísticos do Fundo mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos 
Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pelo Regulamento n.º 2/2005 da CMVM e 
regulamentação complementar emitida por esta entidade. As notas que se seguem respeitam a 
numeração sequencial definida neste Plano. As notas cuja numeração se encontra ausente não são 
aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
são como segue: 

(a) Especialização dos exercícios 

O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 
exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. 

(b) Imóveis 

As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas na data de transferência efetiva 
da propriedade de acordo com os pagamentos efetuados relativos a escrituras, registos e eventuais 
obras de melhoramento ou reconversão, incluindo os encargos com a certificação energética dos 
edifícios. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são depreciados, uma vez que deverão 
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refletir o seu valor venal, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido caso 
fossem vendidos em condições de mercado. 

De acordo com o Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, as aquisições de bens 
imóveis e as respetivas alienações são precedidas dos pareceres, com uma antecedência máxima de 
seis meses, de pelo menos, dois peritos avaliadores independentes sujeitos a registo individual junto 
da CMVM. 

Os imóveis são avaliados com uma periodicidade anual e sempre que ocorra uma alteração 
significativa no seu valor. A valorização de cada um dos imóveis é feita com base na média aritmética 
simples dos dois valores atribuídos nas avaliações efetuadas pelos respetivos peritos avaliadores 
independentes. 

As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal 
são reconhecidas nas rubricas “Ganhos e perdas em operações financeiras e ativos imobiliários – 
Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração dos resultados, tendo como contrapartida 
as rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo.  

As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na demonstração dos 
resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na diferença 
entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data. 

Os imóveis destinam-se, principalmente, a arrendamento. As rendas são reconhecidas como proveito 
no ano a que respeitam sendo registadas pelo seu montante bruto na rubrica “Rendimentos de ativos 
imobiliários” (Nota 20). As rendas recebidas antecipadamente são registadas na rubrica “Receitas com 
proveito diferido” (Nota 17). 

(c) Unidades de participação 

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do património 
do Fundo pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido do património 
corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, nomeadamente, unidades de 
participação, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido 
do exercício. 

As “Variações patrimoniais” resultam da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 
relativamente ao valor base da unidade de participação, na data da operação. 

(d) Taxa de supervisão 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo 
do Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa sobre o valor líquido global do Fundo 
no final de cada mês, sendo registado na rubrica “Comissões” (Nota 19). Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, esta taxa ascendia a 0,0026%. Sempre que o montante calculado seja inferior a €200 ou 
superior a €20.000, a taxa mensal devida corresponderá a um desses limites. 

(e) Comissões 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de 
gestão do seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora, repartindo-se da seguinte 
forma: 

Componente fixa: segundo o Regulamento de Gestão, e tendo em consideração as alterações 
subsequentes decorrentes da deliberação de Assembleia de participantes de 31 de outubro de 2014, 
esta comissão corresponde a uma taxa anual nominal de 0,20% calculada diariamente sobre o valor 
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do Ativo total do Fundo, antes do cálculo das comissões de gestão fixa e de depositário do próprio dia, 
sendo cobrada mensalmente até ao dia 10 do mês seguinte, com um mínimo de €3.000 por mês. O 
montante de comissão é registado na rubrica “Comissões” (Nota 19). 

 Componente variável: calculada pela primeira vez em 2012 com referência a 31 de dezembro de 
2011, e sucessivamente de forma anual. A comissão inclui uma parcela que tem por base o retorno do 
Fundo (parcela de retorno), medido em função do desempenho do Fundo e uma parcela que tem por 
base o risco do Fundo (parcela de risco), medida em função da manutenção do arrendamento dos 
espaços de escritório em contrato. A componente variável corresponde a: 

 Parcela de retorno: é medida em função do desempenho do Fundo e corresponde a 20% da 
diferença do rácio entre o resultado líquido do Fundo e o imobilizado médio, ambos do ano anterior, 
com a taxa 4,50%, multiplicada pelo valor de imobilizado médio também do ano anterior. Esta parcela 
é calculada e registada no resultado líquido do Fundo do ano, após conclusão dos trabalhos de 
auditoria ao Fundo, referentes ao ano anterior, e cobrada no prazo de dez dias após o seu registo. 

 Parcela de risco: é medida em função da manutenção do arrendamento dos espaços de escritórios 
em contrato e corresponde a 1,25% do resultado líquido do Fundo do ano anterior, sempre que no 
ano em questão e no ano anterior, não tenham existido quaisquer frações de escritórios por arrendar 
em contrato. Esta parcela é calculada e registada no resultado líquido do Fundo no final do ano em 
questão, e caso aplicável, cobrada durante o mês de janeiro do ano seguinte. 

 A comissão de depósito destina-se a fazer face às despesas do Banco Depositário relativas aos 
serviços prestados ao Fundo. 

 Esta comissão é calculada diariamente pela aplicação de uma taxa anual nominal de 0,100% sobre 
o valor líquido global do Fundo, com limite mínimo de €7.500 e máximo de  
€15.000 sendo calculada numa base semestral e cobrada até ao décimo dia do mês seguinte ao final 
do semestre a que respeita. É registada na rubrica “Comissões” (Nota 19). 

(f) Impostos diferidos 

Não são registados impostos relativos às mais-valias líquidas potenciais que são registadas por via 
de reavaliação dos imóveis em carteira. 

 

NOTA 1 - AVALIAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2020, o valor contabilístico dos ativos imobiliários e respetivas mais 
valias potenciais reconhecidas eram as seguintes: 

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

peritos avaliadores (Nota 3). 

O único imóvel na carteira do Fundo, denominado “Edifício RDP”, adquirido em 22 de junho de 
2005 por um valor global de €18.671.682, está situado na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 26 
num lote de 2.554 m2, tem uma área de implantação de 1.284 m2 ao nível térreo e é composto por 
17 pisos: subcave, cave, piso intermédio e 13 pisos superiores. O edifício foi construído no final da 

Área Valor de Data da Valor Data da Valor Valor 
Imóvel (m2) aquisição aval iação Avaliador avaliação aval iação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis s ituados em Portugal
1.2. Construções

Edifício RDP  9 653 26 906 732 05/12/2020 João Ferreira Lima 28 923 300 05/12/2020 27 605 600
CERAT - 
Consultores de 

28 264 450 Lisboa

(valores em euros)

2020



 

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. 

 
EUROPA – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2020 

19 

 

década de 60 tendo sido utilizado pela Philips Portuguesa até 1993, data em que foi adquirido pela 
RDP – Rádio Difusão Portuguesa, S.A. para instalações da sua sede e produção em Lisboa. O edifício 
possui uma área bruta de construção acima do solo de 8.781 m2 e uma área abaixo do solo de 3.348 
m2 e 435 m2 correspondentes a duas caves e arrecadações, respetivamente.  

Em 31 de dezembro de 2005 o edifício era composto por 88 frações, as quais depois de serem 
realizadas obras de beneficiação se destinavam a ser vendidas ou arrendadas. O Fundo (tendo como 
sociedade gestora a SGFI) celebrou com a Norfin, na qualidade de sociedade gestora do Fundo Vision 
Escritórios – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (“Fundo Vision”), um contrato de promessa 
de venda relativo a 38 frações do referido imóvel por um preço global de €12.092.571 (valor de custo 
de €12.184.860), correspondentes a, aproximadamente, 51% da área bruta de construção. Esta 
operação concretizou-se no exercício de 2006, tendo o preço sido pago na data de celebração da 
escritura de compra e venda. Simultaneamente, o Fundo (ainda sob a gestão da SGFI) celebrou com a 
Norfin, enquanto gestora do Fundo Vision, um contrato promessa bilateral de compra e venda, nos 
termos do qual o Fundo se comprometeu a readquirir pelo mesmo preço as referidas frações no prazo 
máximo de 180 dias a contar do quinto aniversário da referida data de aquisição. Adicionalmente 
foram vendidas mais duas frações ao Fundo Olissipo por um valor de €1.755.000 (valor de custo de 
€1.924.474). No exercício de 2006 o fundo tinha liquidado, a título de adiantamento para a realização 
de obras o montante de €3.867.247. 

De 2007 a 2011 foram incorporadas no imóvel faturas relativas a obras no montante total de 
€122.062. 

Em 28 de novembro de 2011, não dispondo o Fundo de liquidez que lhe permitisse efetuar a 
aquisição prometida em 2006, cedeu a sua posição contratual à Partac – Imobiliária, S.A., extinguindo-
se deste modo o compromisso assumido. O Fundo não recebeu qualquer quantia por esta cessão de 
posição contratual.  

A Sociedade Gestora em 2012 (SGFI) entregou em 27 de abril de 2012 a declaração prevista na 
alínea g) do Artigo 4º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 
Não obstante a declaração ter sido entregue após o decurso do prazo de 30 dias aí previsto, a 
Sociedade Gestora considera que a referida declaração é legítima e suficiente para excluir a incidência 
de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis sobre a cedência da posição 
contratual, encontrando-se esta posição suportada em parecer jurídico de um consultor 
independente. Neste sentido, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora classifica como 
remota a probabilidade de o Fundo vir a ter que suportar algum encargo em resultado desta situação.  

De 2012 a 2013 foram incorporadas no imóvel faturas relativas a obras no montante total de 
€109.757. 

Em 21 de fevereiro de 2014 o Fundo recebeu 2 frações do Edifício RDP decorrente de um aumento 
de capital realizado em espécie efetuado pelo participante Partac Imobiliária, S.A.  
(2 pisos) pelo montante de €2.707.159, acrescido de encargos no montante de €183.746. Em 2 de 
dezembro de 2014 o Fundo adquiriu mais 38 frações do Edifício RDP (8 pisos e 30 estacionamentos) 
pelo montante de €12.220.000, acrescido de encargos no montante de €892.060. 

A 31 de dezembro de 2015, o custo total dos imóveis perfazia, assim, um total de €24 664 378, 
montante que não sofreu qualquer alteração deste o ano antecessor.   
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No decurso do ano de 2016, foram incorporadas no imóvel faturas relativas à remodelação dos 
sistemas de climatização do edifício, perfazendo um total de €112.045. Em 31 de dezembro de 2016 o 
custo total do imóvel ascendia a €24.776.423.  

A 31 de dezembro de 2017 constavam provisoriamente na rubrica “Outros ativos” €21.123 
relativos a faturas de remodelação dos sistemas de climatização do edifício e elaboração de projetos 
de arquitetura para ampliação dos pisos que aguardam o registo de novas avaliações para serem 
incorporadas no imóvel.  

No decurso do ano de 2018, foram incorporadas no imóvel faturas de obras de beneficiação 
relativamente ao sistema de AVAC do imóvel num total de €1.953.261.  

No decurso do ano de 2019, foram incorporadas no imóvel faturas de obras de beneficiação no 
valor de €225.030, porém houve regularização de uma fatura da Termosul por anulação por parte do 
fornecedor em dezembro 2018 sem aviso prévio no valor de €238.959. Foram também regularizados 
€626.280 relativos a IMT reembolsado ao fundo e que tinha sido imputado ao imóvel aquando a 
aquisição das frações. 

No decurso do ano de 2020, foram incorporadas no imóvel faturas de obras de beneficiação no 
valor de €817.251. 

 

NOTA 2 – CAPITAL DO FUNDO 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o período compreendido entre 1 de janeiro 
2020 e 31 de dezembro de 2020 foi o seguinte:  
   2020 
     Aplicação  Resultado    
   Saldos em  do resultado  líquido do Distribuição de  Saldos em 
   31/12/2019  de 2019  exercício rendimentos  31/12/2020 
           
 Unidades de participação  21 895 150  -  - -  21 895 150 
 Variações patrimoniais  3 958 843  -  - -  3 958 843 
 Resultados transitados  1 849 055  1 776 873  - -  3 625 928 
 Resultados distribuídos  -  -  - (500 000)  (500 000) 
 Resultado líquido do exercício   1 776 873  (1 776 873)  347 947 -  347 947 
   29 479 921  -  347 947 (500 000)  29 327 868 
           

 Número de unidades de 
participação 

 2 189 515       2 189 515 

           
 Valor da unidade de participação  13,4641       13,3947 
           

 (valores em euros)          

 

 

 O capital inicial do Fundo foi de €4.460.000, representado por 446.000 unidades de participação 
de valor unitário de €10, subscritas em junho de 2005, as quais foram igualmente realizadas em 
numerário. 

Em 6 de agosto de 2007, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 
51.986 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação do 
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Fundo apurada com referência a 31 de julho de 2007, a qual ascendia a  
€10,3871, o valor total ascendeu a €539.984. 

Em 29 de dezembro de 2010, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição 
de 396.914 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação 
do Fundo apurada com referência a 30 de novembro de 2010, a qual ascendia a €12,2365, o valor total 
ascendeu a €4.856.855. 

 Em 21 de fevereiro de 2014, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 
239.247 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação do 
Fundo apuradas com referência a 31 de janeiro de 2014, a qual ascendia a €12,0677, o valor total 
ascendeu a €2.887.161, do qual €2.707.159 foi realizado em espécie e €180.002 em monetário. 
 Em 1 de dezembro de 2014, o Fundo procedeu a um aumento de capital através de subscrição de 
1.055.368 novas unidades de participação, considerando a valorização das unidades de participação 
do Fundo apuradas com referência a 30 de novembro de 2014, a qual ascendia a €12,4222, o valor 
total ascendeu a €13.109.992. 

 Passado o período de subscrição, a qualidade de participante adquire-se através da aquisição de 
unidades de participação no mercado secundário. 

De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Sociedade Gestora procederá, com uma 
periodicidade anual, à distribuição dos rendimentos do Fundo, tendo sempre presente o 
acautelamento dos interesses do Fundo e dos seus participantes. Caso a Sociedade Gestora entenda 
justificado, no interesse dos participantes e da consolidação, solidez e expansão do Fundo, 
nomeadamente pela conveniência de reforçar os seus capitais próprios tendo em vista a realização de 
investimentos imobiliários com boas perspetivas de valorização para o Fundo, poderá, obtido o acordo 
dos participantes, não proceder à distribuição de rendimentos, ou distribuí-los apenas parcialmente. 
Os rendimentos a distribuir (resultados distribuíveis) pelo Fundo são os que resultem dos proveitos 
líquidos das suas aplicações e das mais-valias realizadas, deduzidos os encargos que o Fundo suportar 
nos termos do Regulamento de Gestão. Em qualquer caso, o montante distribuído não poderá exceder 
a diferença positiva entre o valor da unidade de participação que tenha servido de base à distribuição 
e o valor base da unidade de participação. 

De acordo com as deliberações do Conselho de Administração da Sociedade Gestora de 27 de 
novembro de 2014, foi realizada a distribuição de rendimentos no montante de €450.000. 

Em 18 de dezembro de 2015 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de 
€321.406. 

Em 21 de dezembro de 2016 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de 
€379.601.  

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

Em 28 de dezembro de 2020 foi realizada uma distribuição de rendimentos no montante de 
€500.000. 

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

 

Em 31 de dezembro de 2020 as unidades de participação eram detidas pelos seguintes titulares 
detentores daquelas unidades: 
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NOTA 3 – ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2020, esta rubrica é composta por imóveis situados em Portugal e 
adquiridos para a realização de empreendimentos imobiliários e arrendamento, conforme segue:  

 
 

O Fundo regista as valorizações com base nas avaliações efetuadas por peritos avaliadores 
independentes, registados junto da CMVM. 

 

Os ganhos e perdas referentes às alienações e ajustamentos dos imóveis do Fundo são expressas 
da seguinte forma: 

 

Entidade
Número de 

Unidades  de 
Participação

% 
Participação

Montante

PARTAC - SGPS,S.A. 1 423 185 65,00% 14 231 850
PARTAC ACTIVOS FINANCEIROS 766 330 35,00% 7 663 300

2 189 515 100% 21 895 150

(valores em euros)

2020

Área Valor de Data da Valor Data da Valor Valor 
Imóvel (m2) aquisição aval iação Avaliador avaliação aval iação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis s ituados em Portugal
1.2. Construções

Edifício RDP  9 653 26 906 732 05/12/2020 João Ferreira Lima 28 923 300 05/12/2020 27 605 600
CERAT - 
Consultores de 

28 264 450 Lisboa

(valores em euros)

2020

Valor venal Aquisições Mais Menos Regularizações Valor venal
Imóvel 31/12/2019 (Nota 1) valias valias (Nota 1) 31/12/2020

Construções:
Edifício RDP 26 089 481 817 251 - - - 26 906 732

Ajustamentos:
Edifício RDP 1 525 769 - (168 051) - 1 357 718

27 615 250 817 251 - (168 051) - 28 264 450

Valor venal Aquisições Mais Menos Regularizações Valor venal
Imóvel 31/12/2018 (Nota 1) valias valias (Nota 1) 31/12/2019

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

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

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

(valores em euros)

2020

2019
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Em 31 de dezembro de 2020 o imóvel encontra-se arrendado à GO DNL, N.R.D, PARTAC, EGEAC, 
WONDERBOX, ROLAND BERGER, FINERGE,BBDO e IBERIS. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2020, o valor de balanço das frações devolutas do imóvel ascende  
€4.417.100 e €7.139.850, respetivamente, correspondendo a 16,00% e 25,26% dos Ativos Imobiliários. 
 

NOTA 7 – DISPONIBILIDADES 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o período compreendido entre 
01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020 foi o seguinte: 

 

 
  

Em 31 de dezembro de 2020, esta rubrica é composta por dois depósitos à ordem no total de 
€1.508.643 (€1.364.922 na Caixa Geral de Depósitos e €143.721 no Banco Invest). 
 

NOTA 8 – VALOR DE DÍVIDAS DE COBRANÇAS DUVIDOSAS 

Em 31 de dezembro de 2020 não existiam dívidas de cobrança duvidosa. 

 

NOTA 10 – GARANTIAS REAIS 

No decorrer do período findo em 31 de dezembro de 2020 não existem empréstimos nem 
garantias reais. 

 

NOTA 11 – AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER 

No decorrer do período findo em 31 de dezembro de 2020 não existem ajustamentos de dívidas 
a receber. 

 

NOTA 12 – IMPOSTOS E TAXAS  

Em 1 de julho de 2015 entrou em vigor o novo regime de tributação dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, o qual é aplicável, entre 
outros, a todos os Fundos de Investimento Imobiliários que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional. 

 

2019 Aumentos Diminuições 2020
Depósitos à ordem:

Banco Invest, S.A. 174 649 500 000 530 928 143 721
Caixa Geral de Depósitos, S.A. 1 869 176 1 590 189 2 094 442 1 364 923

2 043 825 2 090 189 2 625 370 1 508 644

(valores em euros)
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Regime fiscal aplicável até 30 de junho de 2015 

Até 30 de junho de 2015, nos termos do disposto no artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação 
nacional eram objeto de um regime específico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Coletivas (“IRC”), relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma 
autonomizada. 

 

Rendimentos prediais 

Os rendimentos prediais (rendas) eram tributados autonomamente a uma taxa de 25%, a qual 
incidia sobre o valor das rendas faturadas, após dedução dos encargos de conservação e de 
manutenção que tenham sido efetivamente suportados com os prédios em causa, devidamente 
documentados, bem como do Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”), para efeitos do apuramento 
do valor dos rendimentos líquidos sujeitos a tributação. Relativamente aos rendimentos prediais 
(rendas) auferidos em Espanha, os mesmos são tributados neste território a uma taxa de cerca de 
24,75%, sendo a totalidade deste valor considerado como crédito de imposto, por aplicação do 
previsto no n.º 15 do artigo 22.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

 

Património 

O Fundo, sendo um fundo de investimento imobiliário fechado de subscrição particular,  
encontra-se sujeito ao pagamento integral de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (“IMT”) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”) desde 1 de janeiro de 2010, às taxas 
legais em vigor. 

 

Mais-valias prediais 

As mais-valias prediais eram tributadas autonomamente à taxa de 25%, a qual incidia sobre 50% 
da diferença positiva entre as mais e as menos-valias realizadas, apuradas de acordo com o Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”), pelo que a taxa efetiva era de 12,5%. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não existem passivos por impostos diferidos não 
reconhecidos, relativos a reavaliações efetuadas até aquelas datas. 

 

Outros rendimentos 

No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação era 
efetuada autonomamente, à taxa de 25%, nas mesmas condições que se verificariam caso o respetivo 
titular fosse uma pessoa singular residente em território português, sendo que a referida taxa incide 
sobre a diferença positiva entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano. 

No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de 
mais-valias, a tributação era efetuada por retenção na fonte, como se de pessoas singulares residentes 
em território português se tratassem, isto é, eram tributados por retenção na fonte, às taxas 
consagradas em sede de IRS para entidades residentes. 

Os rendimentos obtidos em território português, não qualificáveis como mais-valias, nem sujeitos 
a retenção na fonte para efeitos de IRS, eram tributáveis autonomamente à taxa de 25%. 
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Os rendimentos obtidos fora do território português, não qualificáveis como mais-valias, eram 
tributados autonomamente à taxa de 20%, se respeitarem a rendimentos de título de dívida, lucros 
distribuídos e rendimentos de fundos de investimento. Nas restantes situações os rendimentos eram 
tributados à taxa de 25%. 

 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de julho de 2015 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, que aprovou o novo regime fiscal 
aplicável aos organismos de investimento coletivo, nomeadamente aos fundos de investimento 
imobiliário. 

O novo regime assenta no método de tributação “à saída”, ou seja, a tributação passa 
essencialmente a ter impacto na esfera dos investidores. 

Com efeito, os fundos de investimento imobiliário passam a ser sujeitos à taxa geral de IRC sobre 
o seu resultado líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos associados) de 
capitais, prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, com exclusão dos 
provenientes de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 
regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada por portaria. 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, 
incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para 
os fundos de investimento imobiliário, bem como os gastos não dedutíveis previstos no Código do IRC. 

O novo regime entrou em vigor a partir de 1 de julho de 2015, tendo sido previsto um regime 
transitório que permitiu acomodar a transição para o novo regime, através do qual: 

 Os fundos de investimento imobiliário apuraram o imposto devido, de acordo com as regras 
ainda em vigor, por referência ao período decorrente até 30 de junho de 2015 e procederam à 
sua entrega, no prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras; 

 Existindo rendimentos adiantados ainda não reconhecidos em resultados, cujo imposto já tenha 
sido entregue até àquela data, e, bem assim, rendimentos ainda não recebidos, mas já 
reconhecidos em resultados, cujo imposto ainda não tenha sido entregue, o saldo líquido de 
imposto refletido nas respetivas rubricas de ativo e passivo, deduzido ou acrescido do imposto 
eventualmente reembolsado aos participantes isentos e ainda não compensado, deve (i) sendo 
credor, ser entregue ao Estado e (ii) sendo devedor, ser solicitado o seu reembolso, ambos no 
prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras; 

As mais-valias e menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos até 30 de junho de 
2015 são tributadas nos termos da redação anterior do artigo 22º do EBF, mas apenas por referência 
ao exercício em que os respetivos ativos venham a ser alienados, na proporção correspondente ao 
período de detenção daqueles ativos até 30 de junho de 2015. 

 

Imposto do Selo 

O Fundo está sujeito a Imposto do Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos seus 
ativos à taxa de 0,0125% (por trimestre). 
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Património 

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

Foi publicada a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 
2017, a qual introduziu as seguintes alterações legislativas ao nível da tributação sobre o património: 

Criação de um Adicional ao IMI, à taxa de 0,4% para as pessoas coletivas, sobre a propriedade, 
direito de usufruto e/ou superfície de prédios urbanos situados em território português, com 
referência a 1 de janeiro de cada ano.  

O Adicional ao IMI incide sobre a soma dos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos 
(exceto os classificados nas espécies “comerciais, industriais ou para serviços” e “outros”) situados em 
território português na titularidade de cada sujeito passivo. Note-se que não são contabilizados para 
esta soma os valores dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos ou não sujeitos a 
tributação em IMI. 

A liquidação é efetuada em junho, com referência aos valores que constem das matrizes a 1 de 
janeiro de cada ano, procedendo-se ao correspondente pagamento em setembro. 

Paralelamente, foi revogada a verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo, que previa a tributação, à 
taxa de 1%, dos prédios urbanos e terrenos para construção afetos a habitação com valor patrimonial 
tributário igual ou superior a €1.000.000. 

A revogação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo produz efeitos a 31 de dezembro de 
2016. 

Em 31 de dezembro de 2020, os impostos suportados apresentam a seguinte composição: 

 

 
Os impostos mencionados foram  liquidados. 

NOTA 15 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – ATIVO 

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo é nulo. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo é composto pelo 
Regularização do IMT que foi reembolsado em 2020 e pelo Seguro correspondente ao ano 2020. 

2020 2019
Imposto sobre o rendimento:

Outros - 270
0 270

Impostos indiretos:
Imposto do Selo 23 927 25 621
IVA 71 684 70 861

95 612 96 482

Outros impostos:
Imposto Municipal sobre Imóveis 41 332 41 332

41 332 41 332
136 943 138 084

(valores em euros)
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NOTA 16 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – PASSIVO 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos destas rubricas são compostos essencialmente por 

Imposto Municipal de Imóveis de 2020, a liquidar em 2021 e pelas rendas emitidas em dezembro 
relativas a janeiro de 2021.  

 

 

(a) O saldo da rúbrica “Rendas” refere-se às rendas de janeiro de 2021, faturadas 
antecipadamente em 2020 e às rendas da Iberis que foram emitidas em Dezembro de 2020 e 
correspondem aos meses de Fevereiro e Março do ano 2021. A variação é referente aos novos 
contratos de arrendamento que o fundo celebrou com os inquilinos durante o exercício 
corrente.  

 

 

 

2020 2019
Acréscimos de proveitos:

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

Despesas com custo diferido:
Seguros - 18 001

- 186 021

(valores em euros)

2020 2019
Acréscimos de custos:

Imposto Municipal sobre Imóveis 41 332 41 332
Fornecimentos e serviços de terceiros 1 116 7 438
Imposto de selo - novo regime OIC 3 667 3 686
Outros - 5 661

46 114 58 116
Receitas com proveito diferido:

Rendas (a) 122 086 111 302
122 086 111 302
168 200 169 418

(valores em euros)
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NOTA 18 – OUTRAS CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

 

 
a) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2020 refere-se ao IVA a pagar 

relativo ao último trimestre de 2020.  
b) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2020 refere-se a faturas de 

fornecedores. 
c) O valor apresentado nesta rubrica em 31 de dezembro de 2020 refere-se a cauções pagas pelos 

inquilinos e que serão devolvidas aquando do término dos respetivos contratos de 
arrendamento. A variação apresentada entre 2020 e 2019 refere-se aos novos contratos de 
arrendamento celebrados. 

 

NOTA 19 – COMISSÕES 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tem a seguinte 

composição: 

 
 

2020 2019
Comissões e outros encargos a pagar:

Taxa de supervisão 1 540 1 509
Comissão de gestão 5 246 5 280
Comissão de depositário 15 334 15 456

22 120 22 245

Outras contas de credores:
IVA a pagar  (a) 24 677 15 101
Fornecedores de bens e serviços (b) 58 476 49 652
Cauções de inquilinos - a devolver (c) 174 269 149 688
Saldos credores de "devedores de rendas vencidas" - 61

257 423 214 502
279 543 236 746

(valores em euros)

2020 2019

Comissão de gestão 172 766 57 251
Comissão de depositário 29 533 28 593
Taxa de supervisão 9 267 8 751
Outras 1 118 256

212 683 94 850
(valores em euros)
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O aumento na rubrica Comissão de Gestão deve-se à existência da componente variável da comissão, 
calculada através dos Resultados obtidos no ano 2019, e paga em 2020, no valor de €112.435. 
 

NOTA 20 – RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tem a seguinte 

composição:  

 
 Em 23 de julho de 2006, o Fundo celebrou com BBDO Portugal - Agência de Publicidade, S.A. 
(“BBDO”), um contrato de arrendamento para fim não habitacional relativo às frações autónomas 
designadas pelas letras “CQ” e “CR”, garagens e lugares de estacionamento, pelo prazo de 5 anos, 
renovável automaticamente, e após o término do período inicial de 5 anos, por um período adicional 
de 3 anos. Em 31 de outubro de 2011, as partes celebraram um primeiro aditamento ao contrato, para 
arrendamento de uma parte do 13º andar do imóvel. Em 25 de janeiro de 2013, a BBDO solicitou por 
carta a revogação do arrendamento concedido pelo primeiro aditamento e uma redução da renda 
mensal com efeitos a 25 de maio de 2013. Em 15 de maio de 2013, através da celebração do segundo 
aditamento, as partes formalizaram as intenções acima descritas tendo estabelecido a renda mensal 
em €23.017 e revogado o primeiro aditamento. Em 31 de julho de 2014, por caducidade do contrato 
de arrendamento até à data, foi celebrado novo contrato de arrendamento com efeitos a partir de 1 
de agosto de 2014 pelo período de 5 anos, cuja renda mensal ascende a €18.614. 
        Em 13 de dezembro de 2011, o Fundo celebrou com a Vieira de Almeida Serviços - Prestação de 
Serviços Administrativos, Lda. (“Vieira de Almeida Serviços”), um contrato de arrendamento relativo a 
360 m2 da fração “CN” e as frações “CM” e “CO” pelo prazo de 5 anos, renovável automaticamente, 
no final do respetivo prazo, por períodos sucessivos de 1 ano. Adicionalmente, o Fundo conferiu à 
Vieira de Almeida Serviços a opção de arrendamento relativamente a quaisquer frações autónomas 
do imóvel que, entretanto, venham a ficar vagas. Em 28 de novembro de 2013, as partes celebraram 
um aditamento no qual incluem como objeto do contrato de arrendamento a área da fração autónoma 
designada pela letra “CN” que estava arrendada ao inquilino Merrill Lynch Internacional, com efeitos 
a 1 de janeiro de 2014.  
        Em 30 de junho de 2015, as partes celebraram um aditamento no qual incluem a fração “CP” e 
alguns estacionamentos. Em 6 de agosto de 2015, também por aditamento, é incluída a fração “CQ” 
no contrato de arrendamento. Em 7 de dezembro de 2016, as partes celebraram um aditamento no 

2020 2019
BBDO Portugal, S.A. 318 656 333 228
Legal Seven - Sociedade de Advogados, SP, RL. - -
GO DNL, S.A. 188 149 187 195
D. Franco, G.R. Martins, J. Jácome, V.P. Neves e Associados, Soc. de Advogados, SP, RL 85 561 124 289
Wonderbox Portugal 114 660 101 955
Roland Berger - Consultores de Estratégia, Lda. 116 209 85 955
EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cltural, E.M., S.A. 248 594 144 400
Sofia Lages Fernandes - 525
N.D.R - Núcleo de Radio.Diagnóstico, S.A. 55 632 11 565
Partac SGPS, S.A. 44 535 7 427
Finerge 77 917

1 249 914 996 537
(valores em euros)
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qual incluem a fração “CT” no contrato de arrendamento.  
        O referido contrato de arrendamento caducou, via quinto aditamento, a 13 de Dezembro de 2017. 
A 01 de maio de 2018, o Fundo celebrou com a Legal Seven – Sociedade de Advogados, SP, RL um 
contrato de arrendamento, o qual foi revogado a 30 de Julho de 2018. 
       Em 06 de agosto de 2018, o Fundo celebrou com a GO DNL, S.A., um contrato de arrendamento 
relativo às frações CD, CE, CF, AS e AT, pelo prazo de dez anos renovável automaticamente por 
períodos de cinco anos. 
        Em dezembro de 2018, o Fundo celebrou três contratos de arrendamento, nomeadamente com a 
Wonderbox Portugal S.A., e com a D. Franco, G.R Martins, J.Jácome, V.P Neves e Associados  (“AAA 
Advogados”) relativo às frações CN, C e D e CT, AU, AV, AX, BQ, BR e BS, respetivamente, ambos com 
um prazo inicial de cinco anos renovando-se automaticamente por períodos de cinco anos, e também 
um contrato de arrendamento com a Roland Berger – Consultores de Estratégia, Lda. relativo às 
frações CP, BB, BC, BD e BE. Este contrato tem um prazo inicial de dez anos com renovações por 
períodos de cinco anos.  

Em março de 2019, o Fundo celebrou um contrato de arrendamento, nomeadamente com a 
EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M., S.A., relativo às frações “CJ” 
e “CL” com um prazo inicial de três anos renovando-se automaticamente por períodos de um ano. Em 
julho de 2019, o Fundo celebrou um contrato de arrendamento, nomeadamente com a N.R.D - Núcleo 
de Radio-Diagonóstico, S.A., relativo à fração “CG” com um prazo inicial de dez anos renovando-se 
automaticamente por períodos de dois anos. Em agosto de 2019, o Fundo celebrou um contrato de 
arrendamento, nomeadamente com a Partac SGPS, S.A., relativo às frações “CI” e “L” com um prazo 
inicial de três anos renovando-se automaticamente por períodos de um ano. Em dezembro de 2019, o 
Fundo celebrou um contrato de arrendamento, nomeadamente com a Finerge. S.A., relativo à fração 
“L”, ”M” e “N” com um prazo inicial de cinco anos renovando-se automaticamente por períodos de 
cinco anos. 
 Em novembro de 2020, o Fundo celebrou um contrato de arrendamento, nomeadamente com a 
Iberis Semper Advisory Services, Lda., relativo às frações “CO”, “BQ”, “BS” , “BR” e a dois 
estacionamentos no logradouro com um prazo inicial de cinco anos e renovando-se automaticamente 
por períodos de três anos. 

 

NOTA 21 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica apresenta a seguinte 
composição: 
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  2020  2019 

    
 

Condomínios (a)  56 924  100 685 
Seguros  18 001  18 001 
Electricidade  32  24 661 
Auditoria  3 020  4 464 
Água  19 682  1 070 
Avaliações de imóveis  4 061  3 000 
Serviços de assistência 
jurídica  18 324  3 000 
Consultoria  40 365  1 920 
Comissões de arrendamento  -  37 616 
Conservação  206 518  13 079 
Reparações (b)   41 223  249 553 
Higiene e Limpeza  -  506 
Outros  21 597  115 

  429 745  457 670 
(valores em euros)     

a) Esta rubrica refere-se a custos com o condomínio do imóvel. A variação de 2020 para 2019 
deve-se à diminuição de frações devolutas, pelo que os custos com o condomínio deixaram o 
domínio do Fundo para os arrendatários. 

b) Esta rubrica refere-se a gastos com reparações ocorridas no imóvel. A diminuição registada 
deve-se à diminuição de reparações realizadas em 2020, contrastando com 2019. 

 

NOTA 22 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRAÍDOS 
No decorrer do ano 2020, não houve lugar a qualquer empréstimo contraído. 

 

 NOTA 23 – DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
No exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 foram faturados honorários de auditoria que 

ascendem os €4.736, incluindo Imposto sobre Valor Acrescentado e não foram faturados quaisquer 
outros serviços. 
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NOTA 24 – DISCRIMINAÇÃO REMUNERAÇÕES PAGAS DE ACORDO COM O ART.º 161 N.º2 DA LEI 
16/2015 

De acordo com o disposto no art.º 161, n.º 2 da Lei 16/2015 abaixo se discrimina a informação 
relativa às remunerações pagas pela sociedade gestora durante o exercício de 2020, calculado 
proporcionalmente ao VLGF do fundo: 

 

 

NOTA 25– EVENTOS SUBSEQUENTES 

 O Conselho de Administração da Entidade Gestora considera que, relativamente à pandemia 
COVID-19, embora na presente data não seja possível apurar todos os efeitos desta situação, estão a 
ser tomadas as medidas de minimização dos riscos adequadas. 
 

 

          Contabilista Certificado                                                     Administração          
                  Marisa Pereira           
                      CC 68036 

2020 Total Total Total 
VLGF Orgãos gestão Funcionários R.F. Orgãos gestão Funcionários R.V. fundo 

Europa 29 327 868 2 873 74 035 76 908 0 11 250 11 250 88 158

Orgãos gestão 4
Funcionários 38
(elementos do anexo às contas da SGFII em 31/12/2020)
(valores em euros)

Remunerações fixas Remunerações variáveis


