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Senhores Acionistas, 

Nos termos da lei e das disposições estatutárias, o Conselho de Administração da Insula 

Capital – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (doravante 

designada Entidade Gestora), vem submeter à apreciação de V. Exas. o Relatório de 

Gestão e as Contas, da Obvi – SICAFI, S.A. (doravante designada SICAFI), relativas ao 

exercício de 2020.  

 

Análise Macroeconómica  

 

Atividade económica mundial e nacional1  

 

As perspetivas para a economia portuguesa estão fortemente influenciadas pela evolução 

da pandemia COVID-19. 

O Banco de Portugal projetou para o período 2021-23 um crescimento económico de 3,9%, 

5,2% e 2,4%, após a recuperação iniciada no segundo semestre de 2020 ter sido 

temporariamente interrompida. 

 

Projeções do Banco de Portugal: 2021-2023 

 
 

 

 

 
1 Fonte: (Banco de Portugal) 



 

 

 4 RELATÓRIO & CONTAS 2020 | OBVI SICAFI SA 

No boletim de março de 2021, o Banco de Portugal, projetou que a atividade mundial terá 

um crescimento de 6,2% em 2021, derivado do acordo de comércio entre o Reino Unido 

e a União Europeia e ao pacote de estímulos orçamentais anunciado pelos EUA, e um 

abrandamento para 4,0% e 3,5% em 2022 e 2023. 

Para a área do euro, as projeções do Banco Central Europeu apresentaram um forte 

crescimento económico de 4,0% em 2021, 4,1% em 2022 e 2,1% em 2023. 

As economias de mercado emergentes, em particular a China, têm registado um 

crescimento mais dinâmico do que as economias avançadas. A recuperação do comercio 

mundial deverá ser mais atenuada nos serviços, em particular nas viagens e turismo. Já 

as trocas internacionais de bens têm revelado mais resiliência. 

A taxa de juro implícita da dívida publica portuguesa apresenta um perfil decrescente, de 

2,0% em 2021 até 1,8% em 2023. 

A economia portuguesa deverá crescer acima da área do euro, após uma queda mais 

acentuada em 2020 e no início de 2021. No final do horizonte, o crescimento acumulado 

desde o final de 2019 é idêntico em Portugal e na área do euro. 

Prevê-se qua a atividade recupere de forma mais evidente com o levantamento 

progressivo das medidas de contenção e com a vacinação contra a Covid-19, 

desacelerando no final do horizonte de projeção. Nos serviços, a recuperação deverá 

acontecer de forma mais gradual, principalmente no turismo, cultura e entretenimento. 

O consumo privado deverá crescer 2,0%, 4,8% e 2,3% em 2021-23, com uma 

recuperação mais lenta nos serviços que exigem interação social. Com o levantamento 

gradual das restrições e com a redução da incerteza gerada à volta da pandemia, o 

crescimento do consumo privado deverá refletir a evolução favorável do rendimento 

disponível das famílias e a manutenção das condições de financiamento. Prevê-se que a 

concretização das compras adiadas, tal como verificado no terceiro trimestre 2020, seja 

mais forte no caso dos bens. Nos serviços, a capacidade de recuperar oportunidades de 

consumo adiadas é mais reduzida. 

As famílias com rendimentos mais elevados, que conseguiram poupar durante a pandemia, 

mantêm estas reservas adicionais num ambiente de incerteza ainda elevada, em que a 

taxa de desemprego permanece acima do nível pré pandemia. As compras com cartões 

bancários comprovam que os indivíduos de consumo mais elevado, diminuíram de forma 

mais evidente as suas despesas em 2020 do que os indivíduos de consumo baixo, pelo 

que se comprova que a propensão marginal para consumir nas famílias de maiores 

rendimentos é menor.   
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Enquadramento do Mercado Imobiliário em 20202 

De acordo com a consultora CBRE, embora se tenham verificado grandes impactos na 

atividade económica, derivado da pandemia, a perspetiva de recuperação do mercado 

imobiliário comercial da Europa é evidente, havendo já a expetativa de que os volumes de 

investimento regressem aos níveis pré-pandemia até 2022. 

 

Desde que os prazos de vacinação inicialmente previstos, se mantenham é espectável que 

o investimento imobiliário comercial europeu cresça entre 5% e 10% em 2021 e a retoma 

aos níveis pré-Covid até à segunda metade de 2022. Continua a existir bastante interesse 

nos ativos de Logística, Habitação Multifamiliar e Escritórios Prime nos principais 

mercados, interesse este que se deverá manter em 2021. 

 

A procura de Escritórios para arrendamento foi fortemente prejudicada pelas medidas de 

confinamento. Nos três primeiros trimestres de 2020, terá caído 40% em relação ao 

mesmo período de 2019. No entanto, espera-se que em 2021 ocorra a procura por 

produtos de qualidade com oferta de comodidades, em zonas centrais das cidades. 

A habitação multifamiliar mostrou resiliência durante a crise pandémica, apresentado 

níveis robustos de ocupação e de cobrança de rendas em comparação com outros setores. 

Espera-se que o investimento nesta classe de ativos atinja níveis recorde em 2021. 

 

A recuperação do comércio nas principais cidades vai depender do regresso aos escritórios, 

bem como das viagens de lazer e negócios. Existem oportunidades no setor alimentar e 

nos retail parks, onde os investidores beneficiam de contratos de arrendamento de longo 

prazo e de rendimentos mais constantes. A procura por ativos exclusivos, nas melhores 

localizações, deverá manter-se, mas haverá uma pressão para a atribuição de descontos. 

Paralelamente, o reajustamento das rendas e dos valores dos imóveis deverá proporcionar 

oportunidades para o reposicionamento de ativos de retalho. 

 

Os setores da hotelaria, lazer e entretenimento deverão manter-se sob pressão. Já no 

sector da saúde, esperam-se melhores resultados, verificando-se assim que, nos ativos 

em que o negócio imobiliário e o operacional se associam, o desempenho será 

efetivamente mais eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fonte: (CBRE) 
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Volume de investimento em imobiliário de rendimento 

 
Mercado residencial3 

Apesar da pandemia, e ao contrário dos que eram as expectativas, o setor residencial 

revelou-se bastante resiliente em 2020, não se tendo verificado a descida dos preços de 

venda de habitação. Pelo contrário, verificou-se uma ligeira subida. Embora tenha havido 

uma maior dificuldade em fazer visitas e em realizar escrituras, o número de casas 

vendidas em Portugal terá registado um decréscimo inferior a 10% e o volume de vendas 

foi equivalente ao registado em 2019. Face a estes números, é expectável que o cenário 

se mantenha em 2021. A estabilidade dos preços de venda demonstra uma escassez de 

oferta de casas novas, embora no ano de 2020 o número de fogos em Portugal tenha 

aumentado face ao ano anterior, cerca de 25% em Portugal e 44% na Grande Lisboa. Os 

promotores imobiliários continuam a queixar-se da falta de expediente das câmaras 

municipais, situação esta agravada pela pandemia. O número de fogos licenciados em 

2020 para construção de habitação desceu cerca de 1% no total do país. No entanto 

quando analisamos o Grande Porto e Grande Lisboa, verifica-se que o primeiro teve um 

acréscimo de 16%, enquanto que o segundo um decréscimo de 8% relativamente ao ano 

anterior. 

Paralelamente, as taxas de juro de referência continuam negativas e os bancos mantêm 

uma elevada concorrência na captação de crédito à habitação, refletida na redução dos 

spreads praticados. O volume de crédito à habitação concedido aumentou 7% em 2020 

enquanto o volume de vendas estabilizou. Para o ano de 2021 é espectável que os bancos 

mantenham as políticas de crédito hipotecário, embora se acredite com uma maior 

atenção à capacidade de reembolso dos clientes, o que vai continuar a impulsionar a 

compra de habitação. Também o teletrabalho levou a que a habitação tenha ganho 

 
3 Fonte: (CBRE) 
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relevância, principalmente para os millennials, criando deste modo uma nova dinâmica na 

procura de casa. 

A capacidade em manter os empregos, bem como as moratórias bancárias, vão ditar a 

recuperação da atividade económica e a estabilidade do sector. A consultora CBRE estima 

níveis de transação idênticos aos de 2020, isto é, cerca de 165.000 casas vendidas. No 

que diz respeito aos preços, poderá existir uma ligeira redução no produto novo e um puco 

mais acentuada no produto em segunda mão. 

As restrições de viagens e a incerteza relativamente ao fim do programa de Vistos Gold 

nas regiões litorais do país, afetou os segmentos residenciais mais dependentes do 

mercado externo, situação esta que se deverá manter pelo menos, ao longo do primeiro 

semestre de 2021. Também o segmento da reabilitação urbana, no que diz respeito a 

projetos de pequena dimensão, localizados em zonas centrais da cidade, mas fora dos 

eixos prime, sem estacionamento automóvel, e localizados em zonas onde as Câmaras 

limitaram a atividade de Alojamento Local, e que são destinados principalmente ao 

mercado estrangeiro, deverão continuar a registar uma maior quebra na procura. Pelo 

contrário, os produtos de gama média e média alta, destinados ao mercado doméstico, 

vão continuar a vender rapidamente dado que o volume de oferta nova é muito reduzido. 

O teletrabalho e a necessidade de espaço exterior, estimulou a procura dos portugueses 

por uma segunda habitação, em zonas de campo e praia. O produto de gama alta e de 

luxo deverá manter uma procura elevada, tal como já aconteceu em 2020. 

 

Enquadramento do mercado de Fundos de Investimentos de Imobiliário4 

Em dezembro de 2020 o valor do património imobiliário detido por Organismos de 

Investimento Imobiliário (OII), que inclui imóveis, participações em Sociedades 

Imobiliárias e Unidades de Participação de OII, ascendeu a 10.543,2 milhões de euros, o 

que representa um aumento 18,2% em relação a dezembro de 2019. 

Na mesma data, o valor líquido global dos OII ascendeu a 10.203,7 milhões de euros, o 

que representa um crescimento de 12,9% desde o início do ano.  

Em dezembro de 2020, a Insula Capital registou o maior crescimento percentual 1062,0%, 

pertencendo-lhe igualmente o maior aumento, em valores absolutos, com 251,1 milhões 

de euros.  

O montante investido nos fundos de investimento imobiliário (FII) caiu 4,7% para 7.675,9 

milhões de euros. Nos Fundos Especiais de Investimento Imobiliário (FEII), o valor recuou 

0,97% para 2.445,8 milhões de euros e nos Fundos de Gestão de Património Imobiliário 

(FUNGEPI) subiu 0,1% para 389,5 milhões de euros. 

No final de 2020, os ativos estavam distribuídos por 201 fundos de investimento (2019: 

210), apresentando a seguinte configuração: 

 

 
4 Fonte: (APFIPP) 



 

 

 8 RELATÓRIO & CONTAS 2020 | OBVI SICAFI SA 

 

 

Perspetivas 20215 

 

O ano de 2021 vai continuar envolto em muita incerteza, apesar do programa de vacinação 

já em curso. O controlo da pandemia poderá não ser tão rápido como seria expectável, 

pelo que será difícil efetuar previsões, o que levará a que as decisões estratégicas sejam 

adiadas, pelo menos, durante o primeiro semestre de 2021. 

A escassez de oferta, a política ativa de crédito bancário e maior relevância da habitação 

num contexto de teletrabalho, deverão assegurar uma certa estabilidade no mercado 

residencial ao longo de 2021, embora com uma ligeira queda nos preços. Os segmentos 

residenciais mais dependentes do mercado estrangeiro deverão continuar a ser 

penalizados.  

A morosidade dos processos de licenciamento será o principal desafio do mercado, pois se  

se mantiver, fará de Portugal um país oneroso. É desejável que os processos de 

licenciamento em todas as Câmaras municipais do país, se tornem menos complexos, mais 

céleres e mais transparentes. 

As consecutivas alterações legislativas e fiscais têm criado uma enorme incerteza no 

mercado imobiliário e penalizado fortemente o investimento. No final de 2020, o Governo 

aprovou a revisão do programa dos Vistos Gold, no sentido de excluir as zonas litorais, ou 

seja, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, entre outras. O novo programa revisto 

entrará em vigor no dia 1 de julho de 2021, sendo espectável um período transitório até 

2022. 

Para permitir as compras à distância e manutenção do nível de investimento estrangeiro 

será necessário que o Governo torne possível a realização online de contratos de promessa 

e escrituras. 

 
5 Fonte: (CBRE) 

Mercado dos Fundos de Investimento Imobiliário
31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Valor sob gestão 10.835,28 10.511,26

Fundos Abertos 4.171,10 3.894,58

Fundos Fechados 6.664,18 6.616,68

Nº de Fundos

Fundos Abertos 17 15

Fundos Fechados 184 195
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Obvi SICAFI  

Caracterização 

A constituição do OIC foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 

24 de julho de 2020, tendo a duração inicial de 10 anos contados a partir da data da sua 

constituição, prorrogável por períodos não superiores a 5 anos mediante deliberação 

favorável dos acionistas e nos termos da lei e do Regulamento de Gestão. 

Trata-se de uma sociedade especial de investimento imobiliário de capital fixo, de 

subscrição particular, heterogerida. 

A constituição como OIC resultou de um processo de alterações estatutárias e orgânicas 

de uma sociedade anónima comercial previamente existente, a então denominada “Obvi, 

S.A.”, que tinha como objeto social principal a compra e venda de imóveis e revenda dos 

adquiridos para o mesmo fim, recuperação, remodelação e manutenção de imóveis, 

arrendamento, promoção e gestão imobiliária, consultoria com os negócios imobiliários, 

projetos e avaliação imobiliária e construção civil. 

O OIC iniciou a sua atividade em 24 de agosto de 2020, sob a denominação de “Obvi – 

SICAFI, S.A.” 

O capital social do OIC é de 200.000,00 euros, representado por 40.000 ações sem valor 

nominal, podendo ser objeto de posteriores aumentos ou reduções mediante deliberação 

favorável dos acionistas. 

O capital próprio do OIC é de 2.964.571,61 euros. 

A SICAFI tem como objetivo a aplicação dos valores recebidos dos Acionistas no 

investimento efetuado no mercado imobiliário procurando, através da sua política de 

investimentos, criar condições de rentabilidade, segurança e liquidez, não excluindo 

nenhuma área, em particular da atividade imobiliária, mas privilegiando, contudo, o 

segmento da habitação, do comércio e escritórios, e bem assim tendo como atividades 

principais de atuação a compra e venda de imóveis, a reabilitação e o arrendamento. Os 

investimentos realizados não ficarão limitados a Portugal, nem condicionados a limites de 

concentração geográfica, podendo estender-se a outros membros da União Europeia ou 

da OCDE. 

A SICAFI visa promover e desenvolver, em Portugal, privilegiando a área metropolitana 

de Lisboa, projetos imobiliários de reabilitação e construção em terrenos de sua 

propriedade, seja para habitação, seja para comércio ou serviços, bem como a adquirir 

imóveis que poderão ser destinados a arrendamento ou a posterior venda, distribuindo 

estes projetos e imóveis de acordo com os parâmetros previstos na lei. 

A SICAFI, no âmbito da sua atividade, pode investir, designadamente, mas não se 

limitando: No desenvolvimento de projetos de construção e/ou reabilitação destinados, 
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designadamente, a habitação, escritórios, comércio e/ou turismo; Em imóveis para 

valorização ou para arrendamento, consoante as condições de mercado; Em participações 

em sociedades imobiliárias; Em unidades de participação de outros organismos de 

investimento imobiliário.  

Acessoriamente, a SICAFI pode ainda investir a sua liquidez em numerário, depósitos 

bancários, certificados de depósito, unidades de participação de organismos de 

investimento do mercado monetário, regulados pelo Regulamento (EU) 2017/1131 do 

Parlamento europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos fundos do mercado 

monetário e instrumentos financeiros emitidos ou garantidos por um Estado- Membro da 

União Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 (doze) meses. 

A SICAFI é um OIC de capitalização, pelo que opta, por regra, pelo reinvestimento dos 

rendimentos das suas aplicações. A Entidade Gestora poderá, contudo, quando o interesse 

dos participantes o recomendar, proceder à distribuição de rendimentos das aplicações da 

SICAFI, desde que tal seja aprovado em Assembleia Geral de Acionistas. 

Em 31 de dezembro de 2020, o OIC apresentava um valor global líquido de 2.964.571,61 

euros. A repartição, por tipologia dos imóveis da carteira, era de residencial habitacional. 

Durante o ano de 2020, a SICAFI prosseguiu a estratégia de desenvolvimento imobiliário 

com a aquisição da sociedade Urbivista em 11 de novembro de 2020 que detém, o imóvel 

Wave Campus localizado em Almada. Trata-se de um projeto de promoção imobiliária, 

uma residência universitária com 330 unidades de alojamento. Este projeto está inserido 

no projeto Almada Innovation District que conta com a colaboração da universidade 

Católica.  

No mesmo período, foi intensificada a comercialização do imóvel Cruz da Pedra, iniciada 

em 2020, com resultados bastante satisfatórios com 12 das 13 frações residenciais com 

contrato promessa de compra e venda e escritura celebrados. 

A 31 de dezembro de 2020 o OIC tinha em circulação 40.000 ações cujo valor unitário era 

de 74,1143 euros. 

 

Situação económica e financeira  

Em 31 de dezembro de 2020, os ativos do OIC ascendiam a 6.732.104,44 euros e o valor 

líquido global era de 2.964.571,61 euros. O resultado foi positivo em 2.869.815,76 euros. 

A Demonstração do Património do OIC é a que se segue no quadro abaixo: 
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Os movimentos ocorridos nos ativos do OIC foram os seguintes: 

 

Em 31 de dezembro de 2020, o valor da Unidade de Participação do OIC foi de 74,1143 

euros. 

 

Factos Relevantes 

A atividade da SICAFI iniciou-se em 24 de agosto de 2020, tendo esta sido constituída 

através de um processo de alterações estatutárias e orgânicas de uma sociedade anónima 

comercial previamente existente, que detinha um imóvel. 

A Entidade Gestora assumiu assim no final do ano a gestão sã e prudente da carteira de 

ativos imobiliários da SICAFI. 

Prosseguiu-se com a comercialização do projeto Cruz da Pedra Palace, sito em Lisboa. 

Em novembro de 2020 procedeu-se à aquisição de 50% do capital social da Urbivista, 

Lda., sociedade proprietária de 3 parcelas de terreno sitas em Almada junto ao pólo da 

31/12/2020

valores em euros

2020

Valores mobiliários 1.200.000,00

Saldos bancários 1.351.496,85

Ativos Imobiliários 4.072.095,00

Outros ativos 108.512,59

Total dos ativos 6.732.104,44

Passivo 3.767.532,83

Valor líquido de inventário 2.964.571,61

31/12/2020

valores em euros

2020

Rendimento do investimento 0,00

Outros rendimentos 5.029,17

Custos de gestão -31.000,00

Custos de depósito -2.214,47

Outros encargos, taxas e impostos -167.557,30

Mais valias ou menos valias de investimentos 3.290.337,94

Outras alterações que afetem ativos e passivos -224.779,58

Custos de negociação 0,00

Aumento ou diminuição da conta de capital 2.869.815,76

Lucros distribuídos e reinvestidos 0,00

Lucro líquido 2.869.815,76
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Universidade Nova. As parcelas encontram-se urbanisticamente enquadradas em 

operação de loteamento aprovada em fevereiro de 2021, a qual preconiza a edificação de 

unidade hoteleira que se destinará a residência de estudantes. 

 

 

Outras Informações 

As demais informações a que se refere o esquema B do Anexo II do n.º 1 do artigo 161º 

do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo estão detalhadas nas notas do 

anexo às demonstrações financeiras que faz parte integrante deste relatório. 

 

Agradecimentos 

O Conselho de Administração da Entidade Gestora termina este relatório deixando 

expresso o seu agradecimento ao Administrador Único da Obvi SICAFI, SA, pelo apoio à 

gestão e a todos os que com ele colaboraram nomeadamente aos colaboradores da Insula 

Capital pelo empenho e trabalho desenvolvidos. 

É grato registar a confiança que todos os investidores e as entidades financeiras têm 

demonstrado na Insula Capital. Tal facto é razão para exprimir a todos o seu 

reconhecimento. 

 

Lisboa, 20 de abril de 2021 

 

 

O Conselho de Administração da Entidade Gestora 
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Proposta de Aplicação de Resultados 

 

No exercício de 2020, a SICAFI, teve um resultado líquido positivo de 2.869.815,76 euros. 

O Conselho de Administração propõe aos senhores Acionistas que o resultado do exercício 

seja transferido para a rubrica “resultados transitados”. 
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Balanço
OBVI SICAFI, SA 31/12/2020

valores em euros

EXERCÍCIO

Dezembro / 2020 Dezembro / 2019

Bruto Mv/Af mv/ad Líquido Líquido

ATIVO

Ativos Imobiliários

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construções 2.627.494,04 1.444.600,96 0,00 4.072.095,00 9.320.720,76

Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adiantamentos por compra de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Ativos Imobiliários 2.627.494,04 1.444.600,96 0,00 4.072.095,00 9.320.720,76

Carteira de Participações

Participações em sociedades imobiliárias 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

Unidades de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Carteira de Participações 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

Contas de Terceiros

Devedores por crédito vencido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Devedores por rendas vencidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras contas de devedores 103.106,80 0,00 0,00 103.106,80 0,00

Total dos Valores a Receber 103.106,80 0,00 0,00 103.106,80 0,00

Disponibilidades

Caixa 1.629,82 0,00 0,00 1.629,82 0,00

Depósitos à ordem 351.496,85 0,00 0,00 351.496,85 366.746,80

Depósitos a prazo e com pré-aviso 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Certificados de depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros meios monetários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Disponibilidades 1.353.126,67 0,00 0,00 1.353.126,67 366.746,80

Acréscimos e Diferimentos

Acréscimos de proveitos 29,17 0,00 0,00 29,17 0,00

Despesas com custo diferido 3.746,80 0,00 0,00 3.746,80 4.006,22

Outros acréscimos e diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas transitórias ativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos Acréscimos e diferimentos Ativos 3.775,97 0,00 0,00 3.775,97 4.006,22

Total do Ativo 5.287.503,48 1.444.600,96 0,00 6.732.104,44 9.691.473,78

Total do Número de Unidadades de Participação 40.000 2
Legenda: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; Af - Ajustamentos 

favoráveis; ad - Ajustamentos desfavoráveis

Descrição Notas EXERCÍCIO

Notas Dezembro / 2020 Dezembro / 2019

Líquido Líquido

CAPITAL E PASSIVO

Capital do Fundo

Unidades de participação 200.000,00 5.000,00

Variações patrimoniais 0,00 0,00

Resultados transitados -105.244,15 -19.566,64

Resultados distribuídos 0,00 0,00

Resultado líquido do período 2.869.815,76 -85.677,51

Total do Capital do Fundo 2.964.571,61 -100.244,15

Ajustamentos e Provisões

Provisões para crédito vencido 0,00 0,00

Outras contas de credores 0,00 0,00

Total Ajustamentos e Provisões 0,00 0,00

Contas de Terceiros

Rendimentos a pagar a Participantes 0,00 0,00

Resgates a pagar a Participantes 0,00 0,00

Comissões e outros encargos a pagar 2.028,64 0,00

Outras contas de credores 13.925,21 40.055,72

Empréstimos contraídos 3.053.025,00 9.237.414,21

Adiantamentos por venda de imóveis 150.000,00 508.000,00

Total Valores a Pagar 3.218.978,85 9.785.469,93

Acréscimos e Diferimentos

Acréscimos de custos 24.025,24 6.248,00

Outros acréscimos e diferimentos 524.528,74 0,00

Total Valores a Pagar 548.553,98 6.248,00

Total do Capital e do Passivo 6.732.104,44 9.691.473,78

Valor Unitário da Unidade de Participação 74,1143 -50.122,0750

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração da Entidade Gestora

NotasDescrição
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Demonstração dos Resultados
OBVI, SICAFI, SA 31/12/2020

valores em euros

Designação Notas
Dezembro / 

2020

Dezembro / 

2019

Juros e Custos Equiparados

De operações correntes 224.779,58 12.186,82

Comissões

Outras, de operações correntes 39.213,83 1.385,88

Perdas em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários

Em ativos imobiliários 247.409,62 0,00

Impostos

Impostos sobre o rendimento 7,29 0,00

Impostos indiretos 11.009,26 2.115,35

Outros impostos 32.369,34 0,00

Fornecimentos e Serviços Externos 116.552,48 69.075,25

Total dos Custos e Perdas Correntes 671.341,40 84.763,30

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS

Valores incobráveis 0,00 0,00

Perdas extraordinárias 599,96 0,00

Perdas de exercícios anteriores 919,60 0,00

Outras perdas eventuais 100,01 914,21

Total dos Custos e Perdas Eventuais 1.619,57 914,21

Resultado Líquido do Periodo 2.869.815,76 0,00

TOTAL 3.542.776,73 85.677,51

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e Proveitos Equiparados

Outros, de operações correntes 29,17 0,00

Ganhos em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários

Em ativos imobiliários 3.537.747,56 0,00

Total dos Proveitos e Ganhos Correntes 3.537.776,73 0,00

Proveitos e Ganhos Eventuais

Ganhos extraordinários 5.000,00 0,00

Total dos Proveitos e Ganhos Eventuais 5.000,00 0,00

Resultado Líquido do Periodo 0,00 85.677,51

TOTAL 3.542.776,73 85.677,51

Resultados:

Resultados de Ativos Imobiliários 3.290.337,94 -69.075,25

Resultados Correntes 2.866.435,33 -84.763,30

Resultados Eventuais 3.380,43 -914,21

Resultados Antes de Imposto sobre o Rendimento 2.869.815,76 -85.677,51

Resultados Líquidos do Período 2.869.815,76 -85.677,51

Proveitos e Ganhos 

Custos e Perdas 

CUSTOS E PERDAS CORRENTES
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Demonstração dos Fluxos Monetários
OBVI SICAFI, SA

Discriminação dos Fluxos

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:

Alienação de activos imobiliários 6.493.479,16 0,00

Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários 1.914.750,00 8.408.229,16 488.000,00 488.000,00

PAGAMENTOS:

Aquisição de activos imobiliários 0,00 8.254.400,00

Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 66.937,47 21.253,03

Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários 0,00 660.000,00

Outros pagamentos de activos imobiliários 240.284,21 307.221,68 383.191,75 9.318.844,78

Fluxo das operações sobre activos imobiliários 8.101.007,48 -8.830.844,78

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

PAGAMENTOS:

Compra de títulos 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00

Fluxo das operações da carteira de títulos -720.000,00 0,00

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

Financiamentos 1.558.500,00 1.558.500,00 9.266.500,00 9.266.500,00

PAGAMENTOS:

Comissão de gestão 27.040,00 0,00

Financiamento 7.088.484,57 10.000,00

Juros devedores de depósitos bancários 219.330,27 11.611,82

Impostos e taxas 58.299,18 3.033,13

Outros pagamentos correntes 564.897,11 7.958.051,13 44.263,47 68.908,42

Fluxo das operações de gestão corrente -6.399.551,13 9.197.591,58

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

Ganhos extraordinários 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

PAGAMENTOS:

Perdas extraordinárias 76,48 76,48 0,00 0,00

Fluxo das operações eventuais 4.923,52 0,00

Saldo dos fluxos monetários do período 986.379,87 366.746,80

Disponibilidades no início do período 366.746,80 0,00

Disponibilidades no fim do período 1.353.126,67 366.746,80

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração da Entidade Gestora

31/12/2020

valores em euros

DEZEMBRO / 2020 DEZEMBRO / 2019
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Introdução 

O presente Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 obedece, 

em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 2/2005, de 14 de abril, da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, que estabelece o Plano Contabilístico de Investimento 

Imobiliário (PCFII). 

O ano comparativo resulta da conversão das Demonstrações Financeiras elaboradas em 

conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), em Plano 

Contabilístico de Investimento Imobiliário (PCFII), ao disposto no Regulamento nº 2/2005, 

de 14 de abril, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As Demonstrações 

Financeiras do ano de 2019 não se encontram auditadas. 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no PCFII. As notas 

cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua apresentação não é 

relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras. 

As notas adicionais pretendem complementar a informação mínima prevista no PCFII, com 

o objetivo do conteúdo do presente Anexo permitir uma melhor compreensão do conjunto 

das Demonstrações Financeiras. 

 

Constituição e Atividade do OIC 

A constituição do OIC foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 

24 de julho de 2020, tendo a duração inicial de 10 anos contados a partir da data da sua 

constituição, prorrogável por períodos não superiores a 5 anos mediante deliberação 

favorável dos acionistas e nos termos da lei e do Regulamento de Gestão. 

Trata-se de uma sociedade especial de investimento imobiliário de capital fixo, de 

subscrição particular, heterogerida. 

A constituição como OIC resultou de um processo de alterações estatutárias e orgânicas 

de uma sociedade anónima comercial previamente existente, a então denominada “Obvi, 

S.A.”, que tinha como objeto social principal a compra e venda de imóveis e revenda dos 

adquiridos para o mesmo fim, recuperação, remodelação e manutenção de imóveis, 

arrendamento, promoção e gestão imobiliária, consultoria com os negócios imobiliários, 

projetos e avaliação imobiliária e construção civil. 

O OIC iniciou a sua atividade em 24 de agosto de 2020, sob a denominação de Obvi – 

SICAFI, S.A. 

O Bison Bank assume as funções de entidade depositaria (Banco Depositário) e, nessa 

qualidade, tem a custódia de todos os seus ativos mobiliários. 
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Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no princípio da continuidade e 

com base nos registos contabilísticos do OIC, mantidos de acordo com o Plano 

Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pelo Regulamento n.º 

2/2015 emitido pela CMVM que entrou em vigor em 15 de abril de 2005, e regulamentação 

complementar especifica da atividade. 

O ano comparativo resulta da conversão das Demonstrações Financeiras elaboradas em 

conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), em Plano 

Contabilístico de Investimento Imobiliário (PCFII), ao disposto no Regulamento nº 2/2005, 

de 14 de abril, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As Demonstrações 

Financeiras do ano de 2019 não se encontram auditadas. 

 

Princípios Contabilísticos e Critérios Valorimétricos 

 

A. Especialização de Exercícios 

O OIC regista os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente da data do 

seu pagamento ou recebimento. 

 

B. Carteira de Titulos e Participações 

As participações em sociedades imobiliárias são registadas ao custo de aquisição no 

primeiro ano. Nos anos seguintes são valorizadas pela média aritmética simples de duas 

avaliações efetuadas por peritos avaliadores independentes. 

 

C. Ativos Imobiliários 

O RGOIC, publicado na Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, e o Regulamento n.º 2/2015 

da CMVM, determinam novas regras para a valorização dos imóveis em carteira.  

Os imóveis são apresentados em Balanço pela média simples das duas avaliações 

efetuadas por dois peritos independentes. De acordo com a legislação em vigor, os imoveis 

não são amortizados, uma vez que deverão refletir o seu valor venal, determinado de 

acordo com o melhor preço que poderia ser obtido caso fossem vendidos em condições 

normais de mercado. 

O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, incluindo os custos de 

construção, conforme aplicável, acrescido das despesas relativas a escrituras, registos e 

eventuais obras de beneficiação ou reconversão.  

Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos-valias 

não realizadas, são registadas no ativo, respetivamente, a crescer ou deduzir ao valor do 

imóvel, por contrapartida das rubricas de Resultados. 
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As rendas provenientes do arrendamento dos imóveis são reconhecidas como proveitos 

no ano a que respeitam, sendo as recebidas antecipadamente registadas na rubrica 

“Receitas com proveito diferido”. 

 

D. Despesas com Ativos Imobiliários 

As despesas incorridas com imóveis, relativas a fornecimentos e serviços prestados por 

terceiros, são registadas em custos na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”. As 

comparticipações realizadas pelos arrendatários, de acordo com o previsto no respetivo 

contrato de arrendamento, encontram-se refletidas como “Proveitos e ganhos eventuais”. 

 

E. Provisões para devedores de cobrança duvidosa 

As rendas vencidas a regularizar são sujeitas a uma análise periódica de base comercial 

de forma a determinar as provisões necessárias à cobertura do risco de cobrabilidade, 

sendo o respetivo valor registado no Passivo, na rubrica “Ajustamentos e provisões”, por 

contrapartida de “Resultados”. 

 

F. Unidades de Participação 

O valor de cada Unidade de Participação é calculado diariamente, dividindo o valor líquido 

do património do OIC, pelo número de Unidades de Participação em circulação, embora a 

divulgação do seu valor seja mensal. O valor líquido do património corresponde ao 

somatório das rubricas do capital do OIC, nomeadamente Unidades de Participação, 

resultados transitados e resultado líquido do exercício. 

Os pedidos de resgate de Unidades de Participação, no âmbito de reduções de capital ou 

decisão sobre a não prorrogação do prazo de liquidação do OIC, são registados na data de 

referência, apesar da sua liquidação financeira poder ser posterior. 

A rubrica “Variações patrimoniais em subscrições e resgates” resulta da diferença entre o 

valor de subscrição ou resgate relativamente ao valor base da Unidade de Participação, 

na data da operação. 

 

G. Comissões 

Comissão de Gestão 

A comissão de gestão constitui um encargo do OIC, a título de remuneração dos serviços 

de gestão do seu património que lhe são prestados pela Entidade Gestora. 

Segundo o Regulamento de Gestão, A SICAFI pagará à Entidade Gestora, a título de 

remuneração da atividade de gestão uma comissão de gestão, nos termos previstos nos 

artigos 67.º e 139.º do RGOIC, que varia de modo progressivo de acordo com o Valor do 

ativo total da SICAFI no último dia de cada mês. A comissão será a seguinte: 

i. No primeiro mês de atividade da SICAFI será cobrada uma comissão de gestão 

fixa de 11.000 €;  
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ii. Para uma gestão sem ativos, será paga uma comissão fixa no valor de 3.500 

euros/mês;  

iii. Será paga uma comissão fixa no valor de 5.000 € / mês para ativos sob gestão 

com valores até 15.000.000€;  

iv. Para ativos sob gestão, com valores compreendidos entre os 15.000.001 € e os 

30.000.000 €, acresce ao valor da alínea iii) uma comissão variável de 0,25% / ano sobre 

o valor que exceder os 15.000.001 €, num máximo de 30.000.000 €;  

v. Para ativos sob gestão, com valores acima dos 30.000.001 €, acresce ao valor 

da alínea iii) e da alínea iv) uma comissão variável de 0,20% / ano sobre o valor que 

exceder os 30.000.001 €.  

 

Comissão de Depositário 

A comissão de depositário constitui um encargo do OIC, a título de remuneração dos 

serviços que lhe são prestados pelo depositário. O Banco Depositário cobra, numa base 

mensal (duodécimos) e postecipadamente, uma comissão equivalente a 0,08%, calculada 

sobre o valor de ativo total do OIC. 

 

H. Taxa de Supervisão 

A taxa de supervisão cobrada pela CMVM constitui um encargo do OIC, sendo calculada 

por aplicação de uma taxa mensal de 0,00266% sobre o valor líquido global do OIC no 

último dia de cada mês, não podendo a coleta ser inferior a 200,00 euros nem superior a 

20.000,00 euros. 

 

I. Enquadramento Fiscal 

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

Investimento Coletivo (OIC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, o 

qual é aplicável, entre outros, a todos os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) que 

constituem e operem de acordo com a legislação nacional. 

O regime tem por base um sistema de tributação “à saída” em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), nos termos do qual a maior parte dos 

rendimentos e gastos gerados pelos OIC nacionais deixam de concorrer para a  

determinação do seu lucro tributável, passando a tributação a ocorrer quase 

exclusivamente na esfera dos participantes dos OIC, no momento da distribuição do 

rendimento ou aquando do resgate, liquidação ou da alienação onerosa das Unidades de 

Participação, em regra por meio de retenção na fonte. 

Este sistema de tributação “à saída” contrasta radicalmente com o regime anterior, nos 

termos do qual os FII que se constituíssem e operassem de acordo com a legislação 

nacional se encontravam sujeitos a tributação a taxas especiais e segundo um regime de 

caixa, pelos rendimentos e mais-valias efetivamente auferidos ou gerados no decurso do 

ano de exercício. 
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Uma vez que o novo regime de tributação dos OIC entrou um vigor a meio de um exercício 

e tendo em conta que o mesmo acarretou significativas alterações no regime fiscal dos FII 

que se encontravam em funcionamento à data da sua entrada em vigor, o legislador 

estabeleceu, no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, um regime 

transitório aplicável a todos os FII que se encontrassem em atividade aquando da entrada 

em vigor do novo regime, o qual visou garantir que os rendimentos e mais-valias gerados 

antes de 1 de julho de 2015, fossem, ainda, sujeitos a tributação ao abrigo do anterior 

regime. 

Em 2015, devido à alteração do regime fiscal, o apuramento de imposto foi efetuado com 

referência a 30 de junho de 2015 (nos termos da anterior redação do artigo 22.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), em vigor até 30 de junho de 2015) e a entrega de 

imposto efetuada pela respetiva Entidade Gestora no prazo de 120 dias a contar desta 

data (i.e. fim do mês de outubro de 2015). 

 

Regime em vigor até 30 de junho de 2015 

Até junho de 2015, os FII constituídos de acordo com a legislação nacional, encontravam-

se sujeitos a um regime específico de tributação, ao abrigo do qual os rendimentos e mais-

valias auferidos ou gerados pelo FII no decurso do ano de exercício eram tributados, por 

natureza de rendimento e segundo um regime de caixa, a taxas especiais. 

Rendimentos prediais 

Os rendimentos prediais eram tributados autonomamente à taxa de 25%, a qual incidia 

sobre as rendas auferidas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção 

efetivamente suportados, devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI). 

Mais-valias Prediais 

As mais-valias prediais resultantes da alienação de imoveis eram tributadas 

autonomamente à taxa de 25%. No entanto, apenas 50% da diferença ou saldo positivo 

entre as mais e as menos-valias realizadas numa base anual era passível de imposto, pelo 

que a taxa efetiva era de 12,5%. 

Outros rendimentos 

No tocante às mais-valias que não são 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. A referida taxa incidia sobre a diferença positiva entre as mais e menos-valias 

obtidas em cada ano. 

No que respeitava aos rendimentos obtidos em território português, não qualificáveis como 

mais-valias, nem sujeitos a retenção na fonte para efeitos de IRS, eram tributados 

autonomamente à taxa de 25%. 
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Regime em vigor após 30 de junho de 2015 

Após 30 de junho de 2015, os FII constituídos de acordo com a legislação nacional, 

passaram a estar sujeitos a IRC, nos termos do artigo 22.º do EBF (redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro), à taxa geral prevista no n.º 1 do artigo 87.º do 

Código do IRC (atualmente fixada em 21%), estando isentos de derrama municipal e 

estadual.  

 

Lucro tributável em IRC 

O lucro tributável em IRC corresponde ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo 

com as respetivas normas contabilísticas, deduzido dos rendimentos (e respetivos gastos 

associados) de capitais, prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de IRS, 

exceto se provenientes de entidades residentes em paraísos fiscais, bem como dos 

rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras 

comissões que revertam para os mesmos. 

Os prejuízos fiscais referentes ao 2º semestre de 2015, bem como ao exercício de 2016 

são reportáveis por um período de 12 anos. Os prejuízos fiscais referentes aos exercícios 

de2017 em diante são reportáveis por um período de 5 anos. 

Tributação autónoma 

O OIC está sujeito às taxas de tributação autónoma previstas no Código do IRC, com as 

devidas adaptações. 

Retenção na fonte 

O OIC não está sujeito a retenção na fonte relativamente aos rendimentos por si obtidos. 

Imposto de Selo 

O OIC está sujeito a Imposto de Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos 

seus ativos à taxa de 0,0125% (por trimestre). 

Património 

Os bens adquiridos pelo OIC encontram-se sujeitos ao pagamento do Imposto Municipal 

sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) às taxas legais em vigor. 

A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, introduziu alterações legislativas ao nível da 

tributação do património, nomeadamente a 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 como «comerciais, industriais ou para serviços» e 

«outros») situados em território português de que o sujeito passivo seja titular. Não são 

contabilizados para a soma o valor dos prédios que no ano anterior tenham estado isentos 

ou não sujeitos a tributação em IMI. 
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J. Acontecimentos após a data de balanço – Eventos subsequentes 

Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação 

sobre condições que ocorram após a data das demonstrações financeiras são divulgados, 

se significativos, no anexo às demonstrações financeiras.  

NOTA 1 – Avaliações 

Os imóveis da carteira encontram-se registados pela média simples dos valores atribuídos 

pelos dois peritos avaliadores independentes. 

O quadro abaixo apresenta a diferença entre o valor contabilístico e a média dos valores 

de avaliação de cada imóvel. 

 

 

NOTA 2 – Unidades de Participação e Capital do Fundo 

O OIC foi constituído em 24 de agosto de 2020 com um capital inicial de 200.000,00 de 

euros. 

O movimento no capital do OIC durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi 

o seguinte: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a SICAFI é totalmente detida pela Nimitz Holdco Limited. 

 

NOTA 3 – Inventário dos Ativos do Fundo 

O quadro abaixo apresenta a composição discriminada da carteira de ativos do OIC em 31 

de dezembro de 2020: 

31/12/2020

valores em euros

Valor Contabilístico
Média dos Valores 

das Avaliações
Diferença

(A) (B) (B) - (A)

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - B 925.095,00 925.095,00 0,00

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - E 1.653.750,00 1.653.750,00 0,00

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - F 1.493.250,00 1.493.250,00 0,00

TOTAL 4.072.095,00 4.072.095,00 0,00

Imóveis

valores em euros

Descrição No Início Outros
Resultados 

Período
No fim

Valor base 5.000,00 195.000,00 200.000,00

Resultados acumulados -19.566,64 -85.677,51 -105.244,15

Resultados do período -85.677,51 85.677,51 2.869.815,76 2.869.815,76

SOMA -100.244,15 195.000,00 2.869.815,76 2.964.571,61

Nº de unidades participação 2 40.000

Valor unidade participação -50.122,0750 74,1143

31/12/2020
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NOTA 4 – Inventário da Carteira de Títulos 

Em 31 de dezembro de 2020, o OIC detinha50% do capital social da sociedade Urbivista 

- Sociedade Imobiliária Lda., registado ao custo de aquisição, no montante de 1.200.000 

euros. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o detalhe da participação financeira é como segue: 

 

 

NOTA 6 – Critérios e Princípios de Valorização 

Os principais critérios e princípios de valorização encontram-se referidos nos Princípios 

Contabilísticos e Critérios Valorimétricos. 

 

NOTA 7 – Discriminação da Liquidez do Fundo 

O movimento nas rubricas de disponibilidade durante o exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020 foi o seguinte: 

 

 

 

NOTA 9 – Valores Comparativos 

Decorrente do ano comparativo resultar da conversão das Demonstrações Financeiras 

elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), em 

Descrição Área (m2)
Data 

Aquisição

Preço 

Aquisição

Data da 

Avaliação 1

Valor da 

Avaliação 1

Data da 

Avaliação 2

Valor da 

Avaliação 2

Valor do 

imóvel
País Município

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

1.4. Construções Acabadas

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - B 167 05/08/2020 607.207,56 €    16/04/2020 911.000,00 €    15/04/2020 939.190,00 925.095,00 PT Lisboa

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - E 307 05/08/2020 1.024.088,79 € 15/12/2020 1.627.500,00 € 15/12/2020 1.680.000,00 1.653.750,00 PT Lisboa

Prédio Urbano - Cruz da Pedra - Calçada da Cruz de Pedra, n.º 36-40 - F 304 05/08/2020 996.197,69 €    15/12/2020 1.400.000,00 € 15/12/2020 1.586.500,00 1.493.250,00 PT Lisboa

TOTAL 778 2.627.494,04 3.938.500,00 4.205.690,00 4.072.095,00

31/12/2020

valores em euros

valores em euros

Descrição 2020 2019

Custo de aquisição da participação financeira 1.200.000,00 0,00

TOTAL 1.200.000,00 0,00

31/12/2020

31/12/2020

valores em euros

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Numerário 0,00 1.629,82

Depósitos à ordem 366.746,80 351.496,85

Depósitos a prazo e com pré-aviso 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

TOTAL 366.746,80 1.000.000,00 0,00 1.353.126,67
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Plano Contabilístico de Investimento Imobiliário (PCFII), ao disposto no Regulamento nº 

2/2005, de 14 de abril, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os valores não 

são comparáveis. 

 

NOTA 10 – Dívidas a Terceiros cobertas por Garantias Reais prestadas pelo Fundo 

As dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pelo OIC em 31 de dezembro 

de 2020 são as seguintes: 

 

 

 

O empréstimo do Banco Atlântico Europa tem como garantia a hipoteca do imóvel Cruz da 

Pedra, no montante de 3.053.025,00 euros. 

 

 

 

NOTA 13 – Responsabilidade com e de terceiros 

O quadro abaixo apresenta responsabilidade com e de terceiros em 31 de dezembro de 

2020: 

 

 

O valor de 2.367.500,00 euros refere-se a contratos promessa de venda de frações do 

ativo da Cruz da Pedra. 

Os valores cedidos em garantia encontram-se explicados na nota anterior. 

  

31/12/2020

valores em euros

Natureza Valor

Contrato de mútuo com hipoteca e penhor nº 

23730350819515 3.053.025,00 Hipoteca 4.301.005,00

TOTAL 3.053.025,00 4.301.005,00

Garantias prestadas
Rúbrica do Balanço Valores

31/12/2020

valores em euros

Operações a prazo de venda - Imóveis 2.367.500,00

Valores cedidos em garantia 12.584.000,00

TOTAL 14.951.500,00

Tipo de responsabilidade 2020
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NOTA 14 – Outras Informações Relevantes para a Compreensão das 

Demonstrações Financeiras 

14.01 – Contas de Terceiros 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

NOTA 14.02 – Acréscimos e Diferimentos 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Devedores

Outros Valores a Receber 103.106,80 0,00

TOTAL 103.106,80 0,00

Credores

Comissões e Outros Encargos 2.028,64 0,00

Estado e Outros Entes Públicos 431,25 850,00

Outros Valores a Pagar 13.493,96 39.205,72

Sub Total 15.953,85 40.055,72

Empréstimos Obtidos

Empréstimos Títulados 0,00 0,00

Empréstimos não Titulados 3.053.025,00 9.237.414,21

Sub Total 3.053.025,00 9.237.414,21

Adiantamentos por Venda Imóveis

Adiantamentos por Venda de Construções 150.000,00 508.000,00

Sub Total 150.000,00 508.000,00

TOTAL 3.218.978,85 9.785.469,93

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

ATIVO

Acréscimos de Proveitos

De Disponibilidades 29,17 0,00

Sub Total 29,17 0,00

Despesas com Custo Diferido

Outras Despesas com Custo Diferido 3.746,80 4.006,22

Sub Total 3.746,80 4.006,22

TOTAL 3.775,97 4.006,22

PASSIVO

Acréscimos de Custos

Juros e Custos Equiparados a Liquidar 8.886,38 0,00

Comissões e Outros Encargos a Liquidar 5.656,16 0,00

Passivos por Impostos Diferidos 8.267,14 0,00

Outros Custos a Pagar 1.215,56 6.248,00

Sub Total 24.025,24 6.248,00

Outros Acréscimos e Diferimentos

Outras Operações a Regularizar 524.528,74 0,00

Sub Total 524.528,74 0,00

TOTAL 548.553,98 6.248,00
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O valor registado nos anos de 2019 e 2020 em Outras Despesas com Custo Diferido 

referem-se na sua totalidade ao seguro do imóvel Cruz da Pedra. 

Os Juros e Custos Equiparados a Liquidar referem-se à especialização dos empréstimos 

não titulados, evidenciados na nota anterior. 

O valor de Comissões e Outros Encargos a Liquidar inclui a especialização da comissão de 

gestão, comissão de depósito e taxa de supervisão. 

Os valores da rubrica Outros Custos a Pagar referem-se ao acréscimo de custos de água, 

eletricidade e avaliação dos ativos imobiliários do fundo. 

O valor de Outras Operações a Regularizar inclui uma divida de 480.000,00 ao acionista 

do OIC, por conta da aquisição da participação na sociedade Urbivista - Sociedade 

Imobiliária Lda. 

 

NOTA 14.03 – Comissões 

As rúbricas de comissões apresentaram a seguinte composição: 

 

 

NOTA 14.04 – Resultados em Operações Financeiras e Ativos Imobiliários 

Os Ativos Imobiliários do OIC registaram os seguintes ajustamentos: 

 

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Outras, de Operações Correntes

Comissão de Gestão 31.000,00 0,00

Comissão de Depósito 2.214,47 0,00

Taxa de Supervisão 3.500,00 0,00

Outras Comissões 2.499,36 1.385,88

39.213,83 1.385,88

TOTAL 39.213,83 1.385,88

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

PERDAS

Em Activos Imobiliários

Ajustamentos desfavoráveis 247.409,62 0,00

247.409,62 0,00

Perdas Totais 247.409,62 0,00

GANHOS

Em Activos Imobiliários

Ganhos na alienação 3.537.747,56 0,00

3.537.747,56 0,00

Ganhos Totais 3.537.747,56 0,00
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Os ajustamentos desfavoráveis do ano de 2020 resulta de custos de construção dos ativos 

imobiliários do OIC. 

Os Ganhos na alienação no montante de referem-se à venda das frações do imóvel da 

Cruz da Pedra. 

 

NOTA 14.05 – Impostos 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

NOTA 14.06 – Fornecimentos e Serviços Externos 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

A rúbrica “Outros” inclui no ano de 2020 custos de contencioso e notariado no valor de 

19.503,73 euros. 

 

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Imposto sobre o rendimento

Outros 7,29 0,00

7,29 0,00

Impostos indirectos

Imposto de selo 11.009,26 2.115,35

11.009,26 2.115,35

Outros impostos

Imposto Municipal sobre Imóveis 12.468,02 0,00

Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis 19.901,32 0,00

32.369,34 0,00

Total 43.385,89 2.115,35

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Água 1.076,00 0,00

Electricidade 5.672,62 0,00

Seguros 1.997,34 0,00

Telecomunicações 182,15 52,76

Condomínio 9.929,16 0,00

Conservação 7.105,75 0,00

Higiene e limpeza 728,43 43,85

Avaliação dos activos imobiliários do fundo 2.337,00 0,00

Outros 87.524,03 68.978,64

TOTAL 116.552,48 69.075,25
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NOTA 15 – Quadro Comparativo dos Valores de Inventário 

A evolução dos valores líquidos da carteira de imóveis bem como a cotação da Unidade de 

Participação nos dois últimos exercícios é a que se apresenta de seguida: 

 

A variação do valor líquido da carteira de imóveis deve-se à conversão da sociedade 

anónima numa SICAFI. 

 

NOTA 16 – Discriminação das Remunerações pagas pela Entidade Gestora 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 161.º n.º 2 da Lei 16/2015 de 24 de fevereiro, 

o total das remunerações pagas pela Entidade Gestora durante o exercício de 2020, 

calculado proporcionalmente ao valor líquido global do OIC foi de 9.129,31 euros.  

A Entidade Gestora, em 31 de dezembro de 2020, era composta por três membros do 

Conselho de Administração e três colaboradores. 

 

NOTA 17 – Eventos Subsequentes 

Para além dos aspetos divulgados nas restantes notas e conforme os princípios 

contabilísticos e critérios valorimétricos, não existem eventos subsequentes ocorridos após 

a data das demonstrações financeiras e até à data da sua aprovação. 

 

Lisboa, 20 de abril de 2021 

 

 

 

 

  

O Contabilista Certificado  O Conselho de Administração 

da Entidade Gestora 

  

31/12/2020

valores em euros

2020 2019

Valor líquido da carteira de imóveis 4.072.095,00 9.320.720,76

Valor da unidade de participação 74,1143 -50.122,0750
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