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1. ECONOMIA 

O ano de 2020 ficou inexoravelmente marcado pela pandemia da Covid-19, que registou 83,9 milhões de 

casos e 1,8 milhões de mortes a nível global. A atividade económica foi severamente afetada pelas medidas 

de contenção e mitigação adotadas na generalidade dos países, incluindo períodos de confinamento 

obrigatório e restrições à produção em diversos setores, bem como pelos receios de contágio e de impactos 

económicos incertos (e.g. desemprego), adiando decisões de consumo das famílias. Os níveis elevados de 

incerteza penalizaram, por sua vez, o investimento produtivo das empresas. Neste contexto, os fluxos do 

comércio internacional recuaram 6,5% em 2020, chegando a registar uma queda homóloga de 17,6% em 

maio.

Em Portugal, onde foram registados 414 mil casos e 6,9 mil mortes por Covid-19 em 2020, o PIB recuou 7,6% 

no ano. Para esta queda contribuíram as contrações de 4% e 13.9% QoQ no 1º e 2º trimestres, 

respetivamente, com o período de confinamento mais estrito entre março e abril. A economia recuperou na 

segunda metade do ano, com crescimentos trimestrais do PIB de 13.3% e 0.4% no terceiro e quarto trimestres, 

em função da reabertura gradual da economia. Ainda assim, no final do ano a atividade mantinha-se perto de 

6% abaixo dos níveis pré-Covid. No conjunto de 2020, a economia portuguesa contraiu mais do que a Zona 

Euro (cujo PIB recuou 6.8% no ano), o que pode ser atribuído à sua maior exposição aos setores dos serviços 

de turismo e hospitalidade, mais penalizados pela Covid-19, e também à menor capacidade orçamental para 

mitigar os efeitos da crise. 

O setor do alojamento turístico foi particularmente penalizado, tendo o número de hóspedes e de dormidas 

chegado a cair cerca de 95% em termos homólogos, ou 99% no caso das dormidas de não residentes. No 

final do ano, a atividade do setor recuava ainda 76% em termos homólogos. No segmento do alojamento 

local, as cidades de Lisboa e Porto fecharam o ano com taxas de ocupação de 10% e 11%, respetivamente. 

Com o comércio e a restauração também severamente atingidos, o volume de negócios nos serviços contraiu-

se cerca de 15%. Na indústria, e não obstante uma recuperação no 2º semestre, a produção recuou perto de 

7% em 2020, tendo chegado a cair perto de 30% em termos homólogos. 

Em Portugal, os efeitos adversos da pandemia foram atenuados por diversas medidas de estabilização, que 

incluíram, entre outras, esquemas de proteção do emprego e rendimento (como o regime de layoff simplificado 

e o apoio à retoma progressiva da atividade das empresas); a aprovação de garantias públicas nos 

empréstimos às empresas num valor até 13mM€ (ou 6,8% do PIB), operacionalizadas sobretudo pelo setor 

bancário; e o diferimento de impostos e contribuições sociais (num montante estimado de 7,9mM€, ou 3,7%

do PIB). Foi aprovado um regime de moratórias nos empréstimos a empresas e particulares afetados pela 

pandemia, que atingiu 21,5% dos empréstimos totais. E algumas exigências regulatórias e macro prudenciais 

sobre o setor bancário foram aliviadas temporariamente. No seu conjunto, estas medidas limitaram 

decisivamente os impactos negativos da Covid-19 nos mercados de trabalho e imobiliário.

3



FUNDES

2. EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS

A evolução do mercado imobiliário foi condicionada, em 2020, pelos impactos da pandemia da Covid-19, 

mitigados em parte pelas medidas de apoio atrás referidas. Os preços da habitação residencial mostraram-

se resilientes, mas desaceleraram de 10,3% para 7,1% vs período homólogo entre o primeiro e o terceiro 

trimestres (dados disponíveis mais recentes). No mesmo período, a variação trimestral recuou de 4,9% para 

0,5% e a variação média anual desceu de 9,9% para 8,5%. O crescimento homólogo de 7,1% manteve-se 

superior ao registo observado no conjunto da Zona Euro (4.9%), bem como em outras economias da periferia, 

como Espanha (1.8%) ou Itália (1%). A nível europeu, observaram-se crescimentos superiores apenas em 

algumas economias do Norte, como a Alemanha (7.8%), Holanda (8.3%) e Áustria (8.9%), bem como do 

Leste, como a República Checa (8.4%), Eslováquia (8.5%) e Polónia (10.9%).

A moderação no crescimento dos preços em Portugal foi comum aos segmentos de habitações novas e 

existentes. Os preços das habitações existentes cresciam ainda 7.4%, em termos homólogos, no terceiro 

trimestre, acima do crescimento de 5.8% registado nos preços das habitações novas. 

Os efeitos da pandemia e das medidas de mitigação fizeram-se sentir, também, na evolução do número de 

transações em 2020. Nos dois primeiros trimestres do ano, estas recuaram 11.6% e 23.3%, respetivamente, 

face ao trimestre anterior. No terceiro trimestre, a reabertura da economia permitiu uma recuperação parcial 

das transações, com um crescimento de 35.1%. Contudo, no conjunto dos primeiros nove meses do ano 

(dados disponíveis mais recentes), registava-se ainda uma queda homóloga de 7.7%. Esta queda foi muito 

mais marcada no segmento das habitações existentes do que nas habitações novas.

A Covid-19 interrompeu momentaneamente, mas não inverteu, a tendência ascendente da oferta de habitação 

que se observava desde 2017. O total de edifícios concluídos, que tinha crescido 11.5% no 1º trimestre face 

ao trimestre anterior, recuou perto de 22% no segundo trimestre e cresceu 9% no terceiro trimestre (dados 

disponíveis mais recentes). No conjunto dos primeiros nove meses de 2020, registava-se uma subida 

homóloga de 9.7%, sugerindo que a construção não foi dos sectores mais afetados pela pandemia.

O contexto da pandemia penalizou o mercado de arrendamento, quer pelo arrefecimento da atividade no 

alojamento local, quer pela forte quebra da atividade no comércio e restauração. Em Lisboa, a migração de 

fogos do alojamento local para o mercado de arrendamento de longa duração resultou num aumento da oferta 

de habitação para arrendamento de 40% entre o primeiro e o quarto trimestres. No Porto, esta subida foi 

ainda mais significativa, de 59%. Neste contexto, as rendas de habitação recuaram 16.8% em Lisboa e 4.5% 

no Porto, em termos homólogos, no quarto trimestre. No conjunto do país, registou-se uma queda homóloga 

de 0.7% nas rendas de habitação, a primeira queda em 6 anos.  
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Depois de um início de ano marcado por um elevado dinamismo, a pandemia veio, também, perturbar o 

investimento no segmento do imobiliário comercial. Em todo o caso, este continuou a mostrar-se relativamente 

dinâmico. Após a captação de cerca de EUR 1.5 mil milhões no primeiro trimestre, estima-se, para o conjunto, 

de 2020, um investimento total de cerca de EUR 2.8 mil milhões, o que representa recuos de 14% face a 2019 

e de 31% face às expectativas iniciais para o ano mas, ainda assim, o terceiro maior valor de investimento 

em registo.

3. MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Em 31 de dezembro de 2020, o mercado nacional de Fundos de Investimento Imobiliário, apresentou 

globalmente um acréscimo de 3,1% face ao início do ano, passando de 10 511 milhões de euros para 10 835 

milhões de euros de ativos sob gestão.

No final de 2020, estes ativos estavam distribuídos por 201 fundos de investimento, apresentando a seguinte 

configuração:

4. DESCRIÇÃO DO FUNDO

O FUNDES – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado é um fundo de investimento imobiliário 

fechado de subscrição particular gerido pela GNB Real Estate – Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo, S.A..

O Fundo foi constituído em 22 de dezembro de 2008, por deliberação do Conselho Diretivo da CMVM.

O Depositário dos valores que constituem o Fundo é o Novo Banco S.A..

O Fundo foi constituído por um prazo inicial de 10 anos, contados a partir da data da sua constituição, com 

um capital inicial de 300.000.000€ (trezentos milhões de euros), a que correspondem 300.000 Unidades de 

Participação no valor unitário de subscrição inicial de mil euros (1.000€).

milhões de euros

Nº Montante

Fundos Abertos 17 4 171

Fundos Fechados 184 6 664

Total 201 10 835

Fonte: CMVM
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No dia 31 de maio de 2010, foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o aumento de 

capital do Fundo no montante de € 2.700.189,90 (dois milhões, setecentos mil, cento e oitenta e nove euros 

e noventa Cêntimos), correspondentes a 2.719 (duas mil setecentas e dezanove) unidades de participação 

passando o capital do Fundo a ser de € 302.700.189,90 (trezentos e dois milhões, setecentos mil cento e 

oitenta e nove euros e noventa Cêntimos), representado por 302.719 (trezentas e duas mil setecentas e 

dezanove) unidades de participação.

Por deliberação da Assembleia de Participantes realizada no dia 21 de setembro de 2016, foi reduzido o 

capital inicial do Fundo no montante de € 24.999.939,08 (vinte e quatro milhões novecentos e noventa e nove 

mil, novecentos e trinta e nove euros e oito cêntimos), correspondentes a 53.634 unidades de participação, 

passando o capital do Fundo a ser de € 277.700.250,82 (duzentos e setenta e sete milhões, setecentos mil, 

duzentos e cinquenta mil euros e oitenta e dois cêntimos), representado por 249.085 unidades de 

participação.

Por deliberação da Assembleia de Participantes realizada no dia 21 de junho de 2018 foi prorrogada a duração 

do Fundo, por mais dez (10) anos, ou seja, até dia 21 de dezembro de 2028. Desta forma, a duração do Fundo 

passa a ser de 20 anos contados a partir da data da sua constituição.

O Regulamento de Gestão do Fundo foi alterado de forma a incorporar as referidas deliberações.

O Fundo caracteriza-se por ser um Fundo de Distribuição, ou seja, privilegia a distribuição dos resultados 

distribuíveis1. Assim sendo, e caso a Sociedade Gestora entenda que deve haver lugar à referida distribuição, 

esta terá uma periodicidade anual.

O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, uma valorização 

satisfatória do capital, através da constituição e gestão de um conjunto diversificado de ativos, 

predominantemente imobiliários, nos termos e segundo as regras previstas neste Regulamento, e baseado 

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

interesses dos Participantes, não privilegiando nenhuma área em particular da atividade imobiliária e não 

estando os investimentos condicionados a limites de concentração geográfica.

1 Consideram-se como resultados distribuíveis os montantes correspondentes aos resultados do Fundo que excedam as necessidades previsíveis de 

reinvestimento, salvaguardadas que estejam a solvabilidade e solidez do Fundo, bem como a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios.
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Tendo em atenção o seu objetivo, o Fundo poderá ser constituído pelos ativos que, nos termos e condições 

estabelecidas nas disposições legais e regulamentares aplicáveis, são passíveis de integrar o património dos 

fundos especiais de investimento fechados de subscrição particular, nomeadamente em valores imobiliários 

ou outros ativos equiparáveis e acessoriamente em liquidez. O património do Fundo poderá ainda ser 

constituído por participações em sociedades imobiliárias e Unidades de Participação em outros Fundos 

Imobiliários. O investimento em sociedades imobiliárias não se encontra sujeito a qualquer limite.

Como forma de atingir o objetivo definido, o Fundo pode investir:

a) No desenvolvimento de projetos de urbanização e construção de imóveis para sua posterior venda,

arrendamento ou valorização consoante as condições de mercado à data;

b) Na aquisição de imóveis urbanos ou frações autónomas destinadas a logística, comércio, habitação e

serviços, entre outras funções imobiliárias;

c) Na promoção de programas de loteamento para construção, em terreno situado em solo urbano,

considerando-se como tal aquele para o qual esteja reconhecida vocação para o processo de edificação 

de acordo com o estabelecido no Plano Municipal de Ordenamento do Território, destinados a posterior 

venda, construção ou promoção pelo Fundo;

d) Na aquisição de prédios rústicos ou mistos, não desenvolvendo investimento florestal, mas sim

destinados a constituir uma clara aposta no desenvolvimento e alargamento de zonas urbanas e ou 

desenvolvimento de atividades lúdicas;

e) Em participações em Sociedades Imobiliárias;

f) Em Unidades de Participação de outros Fundos de Investimentos Imobiliários.

O Fundo como forma de atingir o seu objetivo pode ainda adquirir imóveis que poderão ser destinados a 

arrendamento, exploração hoteleira ou similar, valorização ou posterior venda. 

Os imóveis detidos pelo Fundo, correspondem a prédios urbanos ou frações autónomas e estão 

preferencialmente localizados em Portugal. 

Não podem ser adquiridos pelo Fundo imóveis em regime de compropriedade, exceto no que respeita à 

compropriedade de imóveis funcionalmente ligados à exploração de frações autónomas do Fundo e do 

disposto no parágrafo seguinte.

O Fundo pode adquirir imóveis em regime de compropriedade com outros Fundos de Investimento ou com 

Fundos de Pensões, no âmbito do desenvolvimento de projetos de construção de imóveis, e desde que exista 

um acordo sobre a constituição da propriedade horizontal, o que deverá verificar-se logo que estejam reunidas 

as condições legais.
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Considera-se liquidez: numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, Unidades de Participação de 

fundos de tesouraria e valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-Membro da Comunidade 

Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses.

O património do Fundo não obedecerá a qualquer limite de concentração do seu património num único imóvel.

5. ATIVIDADES DO FUNDO

Em 31 de dezembro de 2020, o Valor Líquido Global do Fundo era de 93.589.959 euros, o que, representa 

uma variação negativa de 7,84%, face a 31 de dezembro de 2019, resultante da manutenção da atividade 

do Fundo

5.1 Compra de Imóveis 

Em 2020 não se efetuaram quaisquer aquisições de imóveis.

5.2. Arrendamento

Em 2020 não se efetuaram quaisquer arrendamentos de imóveis.

5.3 Venda de Imóveis              

Em 18 de dezembro de 2020, a totalidade dos imóveis do fundo foram transferidos para o Fundo Fungepi 

NB mediante a subscrição e realização, em espécie, de unidades de participação do referido Fundo.

5.4 Distribuição de Resultados e Redução de Capital

No ano de 2020 não houve distribuição de rendimentos, nem efetuadas reduções de capital.

6. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Rubrica Montante (euros)

Valores Mobiliários 79 939 767
Saldos Bancários 12 624 910
Ativos Imobiliários 0
Outros Ativos 3 136 374
Total ativos 95 701 051
Passivo -2 111 092
Valor Líquido do Inventário 93 589 959
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7. TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR

% VLGF % Ativo Total
Valores Mobiliários 85,41% 83,53%

Portugal 85,41% 83,53%
Imobiliário 85,41% 83,53%

8. MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO

Rubrica Montante (euros)

Rendimento do Investimento 6 120 153
Outros Rendimentos 473 231
Reversão de ajustamentos e provisões 358 031
Custos de gestão -462 837
Custos de depósito -24 360
Outros encargos taxas e impostos -2 703 409
Custos de negociação -7 590
Ajustamentos e provisões 0
Aumento ou diminuição da conta de capital -7 966 593
Mais valias ou menos valias de investimentos -11 719 812
Outras alterações que afetem os ativos e passivos 3 753 219

Subscrições Liquidas 0
Resultado Liq. de mais valias ou menos valias 3 753 219

Lucro líquido -7 966 593

9. MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA

Em dezembro de 2020, a movimentação na carteira deve-se à subscrição e realização, em espécie, de 

77.863.696 unidades de participação do Fundo Fungepi NB.

Conforme previsto no nº 2 do art.º 206 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, o limite 

para o investimento em unidades de participação é de 25% do ativo total do Fundo, sendo que em 31 de 

dezembro de 2020 este valor se situava em 79%. 

A situação está a ser acompanhada pela Sociedade Gestora com vista à sua resolução.

10.VALORIZAÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação
2018 441,4112 € 249 085,00
2019 407,7185 € 249 085,00
2020 375,7350 € 249 085,00
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11.REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA

A Entidade Gestora, ao nível da sua holding GNB – Gestão de Ativos, SGPS, S.A., estabeleceu e mantém 

atualizada uma política de remuneração com o objetivo de assegurar o melhor alinhamento possível entre os 

interesses dos participantes dos fundos por si geridos e os da Entidade Gestora (e seus colaboradores) não 

incentivando a tomada de riscos excessivos.

A política de remuneração dos Órgãos Sociais e dos Dirigentes é aprovada em Assembleia Geral de 

Acionistas da Entidade Gestora sendo a fiscalização da sua implementação da competência do órgão de 

fiscalização da Entidade Gestora.

Os colaboradores envolvidos na realização das tarefas associadas às funções de gestão de risco e controlo 

são remunerados em função da prossecução dos objetivos associados às respetivas funções, 

independentemente do desempenho das áreas sob o seu controlo, assegurando que se verifique uma 

recompensa adequada à relevância do exercício das suas funções. A remuneração destes colaboradores é 

fiscalizada diretamente pelo órgão de fiscalização.  

A política de remuneração da Entidade Gestora está disponível em

https://www.gnbga.pt/SF_Comunicados_FO. Uma cópia em papel da política de remuneração será 

disponibilizada gratuitamente aos investidores que a solicitem.

m€

Colaboradores (5) Restantes (6)

Identificados colaboradores

Nº (1) 1,5 4,1 20,7

Remuneração Fixa (2) (3) 162 334 838

Remuneração Variável  (2) (4) 20 22 27

(6) De acordo com o definido na Política de Remunerações, inclui os Outros Colaboradores

(5) De acordo com o definido na Política de Remunerações, os Colaboradores Identificados são os Diretores de 1ª linha que
reportam aos Membros do Conselho de Administração.

Administração

(1) Full-time equivalent (FTE), considerando a proporção de tempo dedicado à função

(2) Considera a proporção da remuneração fixa e variável paga e diferida em função do tempo dedicado à função, e inclui todos
os colaboradores que prestam serviço à GNB RE, independentemente de terem vínculo laboral direto à sociedade ou a outras
estruturas do GNB GA.
A remuneração variável paga e diferida em 2020 é referente ao exercício de 2019.(3) A remuneração fixa é paga a todos os colaboradores da sociedade com contrato de trabalho e compreende todos os valores
recebidos, numa base regular e periódica, em contrapartida pelo trabalho realizado

(4) A remuneração variável depende da verificação de determinadas condições e objetivos, conforme critérios e regras
descritos na Política de Remuneração. Não está contratualmente garantida e pode estar sujeita a mecanismos de ajustamento
pelo risco nos termos previstos.
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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 custos dos fundos e necessidades de capital versus 

proveitos, 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) 

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 ISRR2 de nível 4.

Os resultados dos Stress-tests, com previsão a 1 ano, estão dispostos em anexo ao relatório de gestão.

2 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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Riscos em matéria de sustentabilidade:

Os riscos em matéria de sustentabilidade podem ser definidos como eventos ambientais, sociais e/ou de 

governação nos investimentos detidos pelo fundo que possam causar impactos negativos, reais ou potenciais, 

nos fatores de sustentabilidade, como alterações climáticas e outras questões ambientais, respeito pelos 

direitos humanos, condições laborais e outras questões sociais, bem como na existência de normas e práticas 

de governação robustas e transparentes a nível corporativo. A negligência de tais riscos e seus potenciais 

impactos negativos pode pôr em risco a rendibilidade do Fundo ao longo do tempo e consequentemente o 

valor do investimento. 

Avaliação e gestão dos riscos em matéria de sustentabilidade: Considerando a política e a estratégia de 

investimento do Fundo, o horizonte temporal recomendado do investimento e o universo de ativos elegíveis 

onde o Fundo pode investir, podem surgir riscos materiais em matéria de sustentabilidade que poderão causar 

um impacto adverso no desempenho de longo prazo do Fundo. A fim de reduzir e mitigar estes riscos, a 

Sociedade Gestora sempre que atendível tem em consideração os riscos em matéria de sustentabilidade no 

seu processo de tomada de decisões de investimento, avaliando e gerindo potenciais impactos adversos nos

fatores de sustentabilidade (e consequentemente no desempenho de longo prazo do Fundo) dos ativos 

subjacentes e na alocação global da carteira. Os riscos de sustentabilidade são avaliados e geridos pela 

Sociedade Gestora durante o processo de tomada de decisão de investimento / seleção de ativos e 

construção da carteira através da avaliação de informação pública. Não obstante a avaliação e gestão ativa 

dos riscos em matéria de sustentabilidade realizadas pela Sociedade Gestora referidas no ponto anterior, o

Fundo não tem como objetivo explícito investimentos sustentáveis nem promove ativamente características 

ambientais ou sociais nos termos dos artigos 9º e 8º respetivamente do Regulamento (UE) 2019/2088 de 27 

de novembro de 2019 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos 

serviços financeiros ("Regulamento SFDR") e, por conseguinte, encontra-se inserido no artigo 6º do referido 

regulamento

13. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO

A valorização do património do Fundo é efetuada de acordo com o art.º 11.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.
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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.

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. 
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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 3 do presente artigo.

7. Os imóveis adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos do n.º 3 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;

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. 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.

10. 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.
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11. 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 nº 2/2015.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

14. FACTOS RELEVANTES

No final de 2019 surgiu na China um novo coronavírus, cuja doença se designa por COVID-19. Inicialmente 

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

declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde no início de março.

Face ao risco pandémico, a Sociedade Gestora ativou um plano de emergência para manutenção de toda a 

sua atividade e garantir uma gestão normal de todos os fundos, estimulando a trabalho à distância entre os 

elementos das equipas. Esta estratégia de contingência assegurou, e antevemos que continuará a assegurar, 

de forma plena a continuidade da atividade dos fundos e sem quaisquer constrangimentos à mesma.

Adicionalmente, de forma a mitigar incumprimentos nos limites regulamentares, aumentar a eficiência na 

gestão das carteiras imobiliárias e aumentar a eficácia na redução dos gastos, foi contratada assessoria fiscal 

e jurídica pela Sociedade Gestora tendo, durante o primeiro semestre de 2020, sido apresentado à CMVM 

um Plano de Reorganização da carteira imobiliária dos Fundos de Investimento imobiliário por classe de ativos 

imobiliários, permitindo assim, potenciar a capacidade de gestão do portfólio imobiliário existente em linha 

com o modelo de governação implementado em 2019 e apostar em novas oportunidades de negócio 

potenciada com o alargamento de âmbito da atividade da Sociedade Gestora ocorrida em 2019. O referido 

Plano de Reorganização foi aprovado pela CMVM em outubro de 2020, e com a sua implementação e 

concretização, os limites serão mitigados e a oferta de fundos de investimento devidamente ajustada, tendo 

sido realizada em dezembro de 2020 a primeira escritura de transferência de imóveis por subscrição em 

espécie. Cujo perímetro abrangeu a totalidade dos imóveis do fundo que se encontravam em carteira.
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15. PERSPETIVAS PARA 2021

No final de 2020 uma nova estirpe do coronavírus (COVID-19), designada por estirpe inglesa, surgiu no 

sudeste de Inglaterra. Tendo-se alastrado rapidamente por outras partes do mundo, incluindo Portugal, 

durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Face ao agravamento desta situação, que resultou na terceira vaga desta onda epidémica, a Sociedade 

Gestora, decidiu manter ativo um plano de emergência para manutenção de toda a atividade garantindo uma 

gestão normal de todos os fundos, e em simultâneo continuará a estimular o teletrabalho para as atividades 

cujas funções podem ser desempenhadas à distância pelos elementos das várias equipas.

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 

2021.

Embora na presente data ainda 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.

Para o ano de 2021 perspetiva-se a manutenção da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pelo Fundo.

No âmbito do Plano de Reorganização da carteira imobiliária dos Fundos de Investimento Imobiliário aprovado 

pela CMVM em outubro de 2020, prevê-se a conclusão do mesmo durante este ano, e consequentemente a 

mitigação dos incumprimentos regulamentares.
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16. EVENTOS SUBSEQUENTES

À data não existem factos relevantes a reportar.

A Administração

_________________________________________________________________

Volkert Reig Schmidt (Presidente)

_________________________________________________________________

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal)

__________________________________________________________________

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

29 de abril de 2021
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ANEXO

Variação 
Valor Imóvel 

(%) 1

Variação 
das Rendas 

(%)

Variação 
Valor Imóvel 

(%) 1

Variação 
das Rendas 

(%)

Variação 
Valor Imóvel 

(%) 1

Variação 
das Rendas 

(%)
Arrendados -25,0% - - - -25,0% -

Não Arrendados -25,0% - - - -25,0% -

Arrendados -25,0% - - - -25,0% -

Não Arrendados -25,0% - - - -25,0% -

Serviços -20,0% NA - NA -20,0% NA

Outros -20,0% NA - NA -20,0% NA

Habitação -20,0% NA - NA -20,0% NA

Serviços -20,0% NA - NA -20,0% NA

Outros -20,0% NA - NA -20,0% NA
Habitação -15,0% - - -20,0% -15,0% -20,0%
Comércio -15,0% - - -20,0% -15,0% -20,0%

Serviços -15,0% - - -20,0% -15,0% -20,0%

Industrial -15,0% - - -20,0% -15,0% -20,0%

Outros -15,0% - - -20,0% -15,0% -20,0%

Habitação -20,0% NA - NA -20,0% NA

Comércio -20,0% NA - NA -20,0% NA

Serviços -20,0% NA - NA -20,0% NA

Industrial -20,0% NA - NA -20,0% NA

Outros -20,0% NA - NA -20,0% NA

Superfície -20,0% - - - -20,0% -
Sociedades 
Imobiliárias -20,0% NA - NA -20,0% NA

FII -20,0% NA - NA -20,0% NA
Participações

Variação anual do valor dos imóveis e rendas.

31/12/2020

Projectos de construção de Reabilitação

Outros projectos de construção

Construções Acabadas

Arrendadas

Não Arrendadas

Direitos

Cenários 2020

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Terrenos

Urbanizados

Não Urbanizados

Horizonte: Imediato Horizonte: a 1 ano Horizonte: a 1 ano
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 Valor Imóvel
 Rendas 

(estimativa/ano)
Variação Valor 

Imóvel 1
Variação das 

Rendas
Variação Valor 

Imóvel 1
Variação das 

Rendas
Variação Valor 

Imóvel 1
Variação das 

Rendas

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

79 939 767,27 - -15 987 953,45 - - - -15 987 953,45 -

79 939 767,27 - -15 987 953,45 - - - -15 987 953,45 -

79 939 767,27 - -15 987 953,45 0,00 0,00 0,00 -15 987 953,45 0,00 

Outros projectos de construção

Cenários 2020

Carteira
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Horizonte: Imediato Horizonte: a 1 ano Horizonte: a 1 ano

Terrenos

Total Terrenos

Projectos de construção de Reabilitação

Total Projectos de construção de Reabilitação

Total

Total Outros projectos de construção

Construções Acabadas
Arrendadas

Não Arrendadas

Total Construções Acabadas

Direitos

Total Direitos

Participações
Sociedades Imobiliárias

FII

Total Participações

Yield 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valor Líquido Global do Fundo 1 93 589 958,93 77 602 005,48 93 589 958,93 77 602 005,48

Valores em Euros.
(1) Considera as alterações no preço dos imóveis e das rendas
(2) Rendas/Valor dos imóveis
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

FUNDES 
Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado 
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Sociedade gestora:

GNB REAL ESTATE - SOC. GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.

Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

2019

Notas Ativo Bruto Mv mv/P
Ativo 

Líquido
Ativo 

Líquido

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
31     Terrenos 1 e 3 - - - - 3.146.850 61   Unidades de participação 2 249.085.000 249.085.000
32     Construções 1 e 3 - - - - 74.226.900 62   Variações patrimoniais 2 28.615.240 28.615.240
33     Direitos - - - - - 64   Resultados transitados 2 (176.143.688) (167.751.320)
35     Outros ativos - - - - - 66   Resultado líquido do exercício 2 (7.966.593) (8.392.368)

TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS - - - - 77.373.750 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 93.589.959 101.556.552
CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES
  OBRIGAÇÕES: AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

211+2171     Títulos da dívida pública - - - - -   Provisões para encargos 11 490.000 490.000
212+2172     Outros fundos públicos equiparados - - - - - 48 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS 490.000 490.000

24   Unidades de participação 4 79.751.604 210.243 22.080 79.939.767 8.777.343 CONTAS DE TERCEIROS
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES 79.751.604 210.243 22.080 79.939.767 8.777.343 422   Rendimentos a pagar a participantes - -

CONTAS DE TERCEIROS 423   Comissões e outros encargos a pagar 52.625 57.436

411   Devedores por crédito vencido - - - - -
424+...429-sd42424-

sd424282
  Outras contas de credores 14.2 1.552.625 1.358.373

412   Devedores por rendas vencidas 11 4.632.359 - 4.632.359 - 20.033 431   Empréstimos titulados - -

415+...+419+sd4
2424+sd424282

  Outras contas de devedores 11 e 14.1 3.592.290 - 852.794 2.739.496 2.956.126 432   Empréstimos não titulados - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 8.224.649 - 5.485.153 2.739.496 2.976.159 44   Adiantamentos por venda de imóveis - -
DISPONIBILIDADES TOTAL DOS VALORES A PAGAR 1.605.250 1.415.809

11   Caixa - - - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
12   Depósitos à ordem 7 12.624.910 - - 12.624.910 4.596.783   Acréscimos de custos 14.3 15.842 221.802
13   Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 - - - - 10.000.000 53   Receitas com proveito diferido - 442.272

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 12.624.910 - - 12.624.910 14.596.783 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 15.842 664.074
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51   Acréscimos de proveitos - - - - 633
52   Despesas com custo diferido 30 - - 30 4.919
58   Outros acréscimos e diferimentos 396.848 - - 396.848 396.848

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 396.878 - - 396.878 402.400
TOTAL DO ATIVO 100.998.041 210.243 5.507.233 95.701.051 104.126.435 TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO 95.701.051 104.126.435

Total do número de unidades de participação 2 249.085 249.085 Valor unitário da unidade de participação 2 375,7350 407,7185
Abreviaturas: MV - Mais valias;  mv - Menos valias;    P - Provisões

ATIVO PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO

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

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em euros)

Código Designação
2020

Código Designação Notas 2020 2019
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Sociedade gestora:

GNB REAL ESTATE - SOC. GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.

Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

Código Designação Notas 2020 2019 Código Designação Notas 2020 2019

  CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

  JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS   JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

719     De operações extrapatrimoniais - - 811+818     Outros, de operações correntes 1.114 3.001

  COMISSÕES 819     De operações extrapatrimoniais - -

722     Da carteira de títulos e participações - -   RENDIMENTOS DE TÍTULOS

723     Em ativos imobiliários - - 822+...825     Da carteira de títulos e participações 388.128 194.097
724+...+728     Outras, de operações correntes 14.4 517.585 570.934 828     De outras operações correntes - -

  PERDAS EM OP. FINANC. E ATIVOS IMOBILIÁRIOS   GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS
732     Na carteira de títulos e participações 14.5 129.576 - 832     Na carteira de títulos e participações 14.8 - 146.659

733     Em ativos imobiliários 14.6 103.119.692 42.305.609 833     Em ativos imobiliários 14.9 91.529.456 26.196.724

  IMPOSTOS   REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

7411+7421     Impostos sobre o rendimento - - 851     De ajustamentos para dívidas a receber 11 358.031 -

7412+7422     Impostos indiretos 14.7 66.254 227.872 852     De provisões para encargos - -

7418+7428     Outros impostos 14.7 6.931 208.983 86   RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 6.120.153 5.115.811

  PROVISÕES DO EXERCÍCIO 87   OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 23 29.213

751     Ajustamentos para dívidas a receber 11 - 43.469 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES   (B) 98.396.905 31.685.506

752     Provisões para encargos - - PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

76   FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.078.857 3.343.903 881     Recuperação de incobráveis - -

77   OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 14.4 465.880 83.124 882     Ganhos extraordinários - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES   (A) 106.384.775 46.783.894 883     Ganhos de exercícios anteriores 83.966 6.820.499

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 884+...888     Outros ganhos eventuais - 12.124

781     Valores incobráveis 49.852 126.431 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS   (D) 83.966 6.832.623

783     Perdas de exercícios anteriores 12.837 172

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS   (C) 62.689 126.603

66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (se>0) - 66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (se<0) 7.966.593 8.392.368

TOTAL 106.447.464 46.910.497 106.447.464 46.910.497

8x2-7x2-7x3 Resultados da carteira de títulos 258.552 340.756 D-C Resultados eventuais 21.277 6.706.020

8x3+86-7x3-76 Resultados de ativos imobiliários (7.548.940) (14.336.977) B+D-A-C+74 Resultados antes de Imposto sobre o Rendimento (7.966.593) (8.392.368)

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais - - B+D-A-C Resultado líquido do exercício (7.966.593) (8.392.368)

B-A+742 Resultados correntes (7.987.870) (15.098.388)

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

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

(Valores expressos em euros)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
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Sociedade gestora:

GNB REAL ESTATE - SOC. GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.

Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

OPERAÇÕES SOBRE VALORES IMOBILIÁRIOS

Alienação de ativos imobiliários 5.645.147
Rendimento de imóveis 6.146.251 5.132.523

Adiantamentos por conta de alienação de ativos imobiliários - -
RECEBIMENTOS 6.146.251 10.777.670

Grandes reparações em ativos imobiliários 4.800.499 2.766.703
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 3.005.654 3.740.061
Outros pagamentos de ativos imobiliários - -

PAGAMENTOS 7.806.153 6.506.764

Fluxo das operações sobre valores imobiliários (1.659.902) 4.270.906

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

Venda de títulos - 40.614
Rendimento de títulos 388.128 194.097

RECEBIMENTOS 388.128 234.711

Compra de títulos -

PAGAMENTOS - - -

Fluxo das operações da carteira de títulos 388.128 234.711

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Juros de depósitos bancários 1.747 3.991
Impostos e taxas 227.218
Outros recebimentos correntes - 29.213

RECEBIMENTOS 228.965 33.204

Comissão de gestão 466.156 512.286
Comissão de depósito 25.048 24.690
Impostos e taxas 301.057 414.563
Taxa de supervisão 31.125 34.066
Outros pagamentos correntes 93.442 83.124

PAGAMENTOS 916.828 1.068.729

Fluxo das operações de gestão corrente (687.863) (1.035.525)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

Ganhos extraordinários 12.124

RECEBIMENTOS - 12.124

Perdas extraordinárias 12.236 172
PAGAMENTOS 12.236 172

Fluxo das operações eventuais (12.236) 11.952

Saldos dos fluxos monetários do exercício.....(A) (1.971.873) 3.482.044

Disponibilidades no início do exercício...........(B) 14.596.783 11.114.739

Disponibilidades no fim do exercício....(C)=(B)+(A) 12.624.910 14.596.783

Contabilista Certificado nº 58610

FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

A Administração

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

(Valores expressos em euros)

2020 2019

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Descrição 31/12/2019
Subscrição de 

UP
Resgates de 

UP
Aplicação de 
resultados

Resultado do 
período

31/12/2020

Valor base 249.085.000 249.085.000 
Diferença subs. resgates 28.615.240 28.615.240 
Resultados acumulados  (167.751.320)  (8.392.368)  (176.143.688)
Resultado do período  (8.392.368) 8.392.368  (7.966.593)  (7.966.593)

Total 101.556.552  (7.966.593) 93.589.959  

Unidades de participação 249.085 249.085
Valor unitário 407,7185 375,7350

(valores expressos em euros)

Constituição e atividade do fundo

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico dos
fundos de investimento imobiliário.

O objetivo do fundo é o de, através de uma gestão racional e equilibrada dos seus ativos, adquirir bens imóveis não afetos
à exploração, de empresas que pretendam concretizar projetos de investimento, de reestruturação, racionalização ou
conversão, tecnológica e financeira ou de internacionalização, com a constituição e gestão de uma carteira de valores
constituída por um conjunto diversificado de ativos, predominantemente imobiliários.

O valor de mercado dos imóveis para os quais foi celebrado um contrato promessa de compra e venda corresponde ao
valor desse contrato.

Nota 2 – Unidades de participação e capital do Fundo

De acordo com a política contabilística descrita na alínea d) da Nota 6, após a entrada em vigor da Lei nº 16/2015, de 24
de fevereiro, os imóveis em carteira encontram-se registados à média aritmética simples de duas avaliações efetuadas por
peritos avaliadores independentes.

Introdução

O FUNDES, constituído em 27 de novembro de 2008 é um fundo fechado de investimento imobiliário, gerido pela GNB Real
Estate - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Castilho, nº 26,
sendo depositário dos valores que o constituem o Novo Banco, S,A., com sede em Lisboa, na Avª da Liberdade, nº195.

Nota 1 – Valias potenciais de imóveis

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.

O fundo é integralmente detido pelo Novo Banco, S.A..

O valor nominal das unidades de participação é de 1.000 euros.
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Valor transação

15.800.000 
4.086.150 
9.361.500 

12.216.350 
18.705.800 

8.066.150 
3.056.050 
71.292.000  

% Nº Up's Valor bruto Ajustamento Valor líquido
Unidades de participação

Solução Arrendamento FIIHA 3,38% 1.470.230 7.206.479 210.243 7.416.722

Arrendamento Mais 0,81% 250.625 1.253.125  (22.080) 1.231.045

Fungepi Novo Banco 36,52% 77.863.696 71.292.000 71.292.000
79.751.604 188.163 79.939.767

Descrição

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

Campera Outlet, Carregado
Ed. EE 01 Beloura Office
Ed. Escritórios EE13, Qt Beloura
Edifício Monsanto
Im. Av. Fernão Magalhães, Coimbra
porto salvo-casal das pedreiras lote 2 - orange
porto salvo-casal das pedreiras lt 1-berry e green

Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

Nota 4 – Inventário da carteira de títulos e de participações

c) Carteira de títulos e participações:

As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no
último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora. 

As mais e menos valias apuradas de acordo com este critério de valorização são reconhecidas na demonstração de
resultados nas rúbricas ganhos ou perdas em operações financeiras, por contrapartida das rúbricas mais-valias e menos-
valias do ativo.

No âmbito do projeto de reorganização dos fundos de investimento imobiliário, aprovado pela CMVM, a totalidade dos
imoveis do fundo foram transferidos para o fundo Fungepi Novo Banco, mediante a subscrição e realização, em espécie, de
unidades de participação do referido fundo, em 18 de dezembro de 2020, resultante do 1º closing.

De acordo com a alínea c) do n° 9 do Regulamento de Gestão, o fundo só poderia adquirir unidades de participação de
outros organismos de investimento imobiliários até 25% do ativo total. Em 31 de dezembro de 2020 este limite representa
aproximadamente 79% do ativo total.

Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou
pagamento.

Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos

b) Especialização de exercícios:

a) Apresentação das contas:

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano de Contabilístico dos
Fundos de Investimento Imobiliário, da CMVM, que entrou em vigor em 15 de abril de 2005.
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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 imposto 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:

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

d) Imóveis:

Este valor corresponde à média aritmética simples das avaliações efetuadas por dois peritos independentes, com uma
periodicidade mínima anual ou, no caso de organismos de investimento coletivo abertos, com a periodicidade dos resgates
se inferior àquela, e sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações significativas do valor do imóvel.

De acordo com a Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro, os imóveis em carteira são registados à média aritmética simples de
duas avaliações efetuadas por peritos independentes, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido
se fosse colocado para venda, em condições normais de mercado, no momento das avaliações.

Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são registados no
Ativo, respetivamente, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou Perdas em
ativos imobiliários da Demonstração dos Resultados. 

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.

O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, incluindo os custos de construção, conforme aplicável,
acrescido das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto, que alterem
substancialmente as condições em que o imóvel é colocado no mercado.

As comissões de gestão e de depositário são liquidadas mensalmente e encontram-se registadas na rubrica de Operações
correntes da Demonstração dos Resultados.

e) Unidades de participação:

g) Imposto sobre o rendimento

O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o Valor Líquido Global do Fundo
apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação em circulação.

O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depositário, de acordo com a legislação em vigor, a título de
remuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. Estas comissões são calculadas
sobre o Valor Líquido Global do Fundo (Capital do Fundo), sendo respetivamente de 0,475% e 0,025%. As bases e método
de cálculo encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.

f) Comissões de gestão e de depositário

- 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;

- 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;

- relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, estão sujeitas a imposto autonomamente a uma
taxa de 25%, que incide sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercício.
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31/12/2020 31/12/2019

12.624.910 4.596.783 
10.000.000 

12.624.910  14.596.783  

31/12/2019 Aumentos Reduções 31/12/2020

5.843.183  (358.031) 5.485.153 
490.000 490.000 

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 respetivo valor bruto na respetiva rubrica da Demonstração dos Resultados.

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

Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

Nota 9 – Valores comparativos

Provisões para encargos

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 ativos até aquela data. 

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 Coletivas (IRC), sobre o lucro tributável apurado anualmente, no qual não se incluem
rendimentos prediais, de capitais e mais valias, bem como os gastos diretamente relacionados com esses rendimentos e
comissões de gestão ou outras que revertam para as entidades gestoras.

Nota 11 – Provisões e ajustamentos de dívidas a receber

Ajustamentos para crédito vencido

Com a entrada em vigor, em 1 de julho de 2015, do novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Coletivo (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. 

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 liquidado trimestralmente.

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.

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

Nota 7 – Liquidez do Fundo

Ao imposto assim apurado é ainda deduzido o imposto restituído aos participantes que sejam sujeitos passivos isentos de
imposto sobre o rendimento.

No âmbito do novo regime fiscal é adotado 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 Coletivas (IRC).
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31/12/2020 31/12/2019

946.141 1.153.032 

1.685.263 1.685.263 
85.725 108.550 
22.367 9.281 

2.739.496  2.956.126  

31/12/2020 31/12/2019

1.640 2.991 

1.143.881 902.279 

359.378 347.587 

47.726 105.516 

1.552.625  1.358.373  

31/12/2020 31/12/2019

Imposto do Selo 11.699 12.695 
IMI 205.272 

Outros custos
Honorários 1.192 1.621 
Auditoria 2.951 2.214 

15.842  221.802  

31/12/2020 31/12/2019

Comissão de gestão 462.837 510.539 
24.360 26.870 

Taxa supervisão 30.388 33.525 
517.585 570.934 

Outros custos 465.880 83.124 

983.465  654.058  

Retenções na fonte

Comissões em operações correntes:

Impostos Diferidos:

Comissões e outros custos em operações correntes

Cauções

Comissão de depositário

14.2 - Contas de terceiros do passivo

Credores por fornecimentos e serviços externos

Estado e outros entes públicos

Outras contas a receber
Iva a recuperar

Dívidas de inquilinos
Outros devedores

Estado e outros entes públicos

14.4 - Comissões e outros custos em operações correntes

14.3 - Acréscimos e diferimentos no passivo

Nota 14 – Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras

Devedores por venda imóveis

Nota 12 – Retenção de impostos

Não foram efetuadas 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.

14.1 - Contas de terceiros do ativo

Acréscimos de custos

Outras contas de devedores

Outras contas de credores

A variação ocorrida na rúbrica outros custos decorre do reconhecimento de valores incobráveis transferidos para o Fungepi
Novo Banco no âmbito do projeto de reorganização dos fundos imobiliários.

Outras contas a pagar

Outros credores
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31/12/2020 31/12/2019

Unidades de participação
82.333 

- Arrendamento Mais 47.243 

129.576  

31/12/2020 31/12/2019

Perdas em alienações 102.512.395 32.545.369 
Menos valias potenciais 607.297 9.760.240 

103.119.692  42.305.609  

31/12/2020 31/12/2019

IVA 140.263 
Imposto do selo 66.254 87.609 
IMI 6.931 208.983 

73.185  436.855  

31/12/2020 31/12/2019

Unidades de participação
106.592 

- Arrendamento Mais 40.067 

146.659  

31/12/2020 31/12/2019

Ganhos em alienações 532.297 
Mais valias potenciais 90.997.159 26.196.724 

91.529.456  26.196.724  

Outros impostos

14.7 - Impostos

14.8- Ganhos na carteira de títulos e participações

14.9 - Ganhos em ativos imobiliários

14.6 - Perdas em ativos imobiliários

14.5- Perdas na carteira de títulos e participações

- Solução Arrendamento FIIHA

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da rúbrica Perdas em alienações decorre integralmente da
transferência dos ativos imobiliários do fundo para o Fungepi Novo Banco, no âmbito do projeto de reorganização dos
fundos imobiliários.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o saldo da rúbrica Ganhos em alienações decorre integralmente da
transferência dos ativos imobiliários do fundo para o Fungepi Novo Banco, no âmbito do projeto de reorganização dos
fundos imobiliários.

Não existem factos relevantes ocorridos após 31 de dezembro de 2020 e até à data de aprovação destas Demonstrações
Financeiras.

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

Nota 15 – Acontecimentos subsequentes

- Solução Arrendamento FIIHA
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