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I. Relatório de Gestão 
 

 



INTRODUÇÃO 

 

Registo  

O Lusofundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (“Fundo” ou “Lusofundo”) gerido pela 

ECS Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (“ECS SGOIC” ou “Sociedade 

Gestora”), foi registado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) com o n.º 796.  

Elementos Identificativos 

Tipo de Fundo:   
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de 
Subscrição Particular 

Data de Constituição:   22/07/2005 

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

Banco Depositário:   Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Valor da carteira em 31/12/2020:   62.737.869,12 Euros 

Enquadramento legal 

O Lusofundo atua de acordo com o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo 

(“RGOIC”), aprovado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

56/2018, de 9 de julho e alterado pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho. A constituição dos 

Organismos de Investimento Coletivo está sujeita a autorização prévia da CMVM, conforme definido 

no art.º 19 da mencionada Lei. 

 

Política de Investimento  

O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspetiva de curto e médio prazo, uma valorização 

crescente do capital e a obtenção de um rendimento estável, através da constituição e gestão de 

uma carteira de valores predominantemente imobiliários baseada em critérios de prudência, 

seletividade, segurança e rentabilidade, de forma a acautelar e valorizar os interesses dos 

Participantes. 

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

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

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

Simultaneamente com o desenvolvimento e promoção de imóveis destinados ao segmento 

comercial, de lazer e equipamentos para uso público ou privado, o Fundo poderá promover o 

desenvolvimento de imóveis destinados ao segmento habitacional e terciário. 

O Fundo privilegia a concentração geográfica dos imóveis em Portugal continental, em especial da 

zona da grande Lisboa, em função do aproveitamento de oportunidades que a análise da situação e 

evolução previsível do mercado permitam detetar em cada momento. 

Alteração da Sociedade Gestora em 2020 

Em 21 de janeiro de 2020, através de deliberação unânime por escrito, os Participantes do Fundo 

deliberaram a alteração da Sociedade Gestora do Fundo, que passou da Norfin — Sociedade Gestora 

de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., para a ECS SGOIC, com data efetiva em 1 de julho 

de 2020. 

Prorrogação do prazo do Fundo em 2020 

Em 21 de janeiro de 2020, foi aprovado em Assembleia de Participantes, a prorrogação da duração 

do Fundo por um período adicional de 2 (dois) anos, até 22 de julho de 2022. 
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Dando cumprimento ao que se encontra disposto na Lei e no Regulamento de Gestão do Lusofundo, 

a ECS SGOIC, na sua qualidade de sociedade gestora do Lusofundo, vem submeter à apreciação 

dos Senhores Participantes o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020.  

 

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 

 

Economia Mundial1 

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (“FMI”), a economia mundial apresentou em 2020 

um decréscimo de cerca de 3,5% face a 2019, interrompendo assim a tendência de crescimento 

que registava desde 2010. Este organismo antevê que os próximos anos ficarão marcados pela 

recuperação do Produto Interno Bruto (“PIB”) mundial, com taxas de crescimento de 5,5% e 4,2% 

em 2020 e 2021, respetivamente. 

 

O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento da pandemia de COVID-19. As medidas introduzidas 

pelos diversos governos, nomeadamente as de distanciamento social e encerramento temporária de 

atividade em alguns sectores, revelaram-se essenciais para a manutenção da capacidade de 

resposta dos sistemas de saúde. Contudo, estas medidas amplificaram o impacto económico da 

pandemia, originando quebras significativas da atividade, destacando-se os Estados Unidos da 

América (“EUA”) e a Zona Euro, onde se estima que se tenha registado em 2020 uma redução do 

PIB de 3,4% e 7,2%, respetivamente. 

 

A recessão das economias da Zona Euro e EUA em 2020 provocou também impacto ao nível da 

inflação, tendo a Zona Euro registado em 2020 uma redução de 1,6 p.p. neste indicador (de 1,3% 

para -0,3%) e os EUA uma quebra de 0,4 p.p. (de 1,8% para 1,4%). Ao nível da taxa de 

desemprego, os EUA apresentaram em 2020 um crescimento de 3,2 p.p. (de 3,5% para 6,7%) 

enquanto na Zona Euro este indicador teve um aumento menos significativo de 0,9 p.p. (de 7,4% 

para 8,3%), suportado em parte pela maior adesão a programas de suporte laboral. 

 

Face ao abrandamento da atividade económica e à redução dos níveis de inflação, o Banco Central 

Europeu (“BCE”) manteve, por um lado, as taxas de juro de depósitos em níveis negativos, e, por 

outro, expandiu o seu programa de aquisição de ativos, com vista a assegurar a liquidez no sistema 

financeiro e mitigar o risco das “yields” das obrigações do tesouro registarem flutuações que 

condicionassem a capacidade de financiamento dos Estados membros. 

 

O nível de endividamento Zona Euro face ao PIB registou em 2020 um aumento significativo, 

revertendo a trajetória de desalavancagem que se vinha a registar nos últimos anos, fruto de (i) 

maior endividamento dos diversos Estados de modo a suportar as políticas fiscais de suporte às suas 

economias e (ii) contração generalizada da atividade económica.  

 

Esta tendência foi transversal à generalidade dos países europeus, tendo-se manifestado em países 

com níveis de endividamento mais elevados e em países mais sólidos do ponto de vista financeiro. 

 

Para o ano de 2021, o FMI prevê um crescimento mundial de 5,5%, o qual reflete a recuperação da 

atividade económica e do comércio internacional, fruto em grande medida de (i) vacinação da 

população mundial, (ii) aposta em políticas fiscais expansionistas, principalmente nos EUA e na Zona 

Euro, e (iii) manutenção das condições de liquidez dos mercados monetários. As economias 

 
1 Fontes: FMI – World Economic Outlook Jan-21; Eurostat - Euro Indicators Jan-21 
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desenvolvidas deverão crescer 4,3% em 2021 enquanto as estimativas para as economias 

emergentes apontam para um crescimento de 6,3%, suportado em parte pelo crescimento da 

economia chinesa: 8,1%. De acordo com o FMI, a economia da Zona Euro deverá crescer cerca de 

4,2% em 2021. 

 

Economia Portuguesa2 

De acordo com o Banco de Portugal (“BdP”), a economia Portuguesa terá registado em 2020 uma 

quebra de 8,1% no PIB face a 2019, em grande parte devido ao impacto da pandemia nas 

exportações (quebra de 20,1% face ao ano anterior), nomeadamente devido à contração do turismo. 

Ao nível da procura interna, verificou-se igualmente uma quebra em 2020 face ao ano de 2019, 

ainda que de menor dimensão (5,6%). 

 

No final de 2020 a taxa de desemprego estimada no país situava-se em 7,2%. Ainda assim a queda 

do emprego foi inferior à que seria expectável face a recessões anteriores, pelo impacto das medidas 

de apoio às empresas, em particular o regime de layoff simplificado e os apoios aos trabalhadores 

independentes. 

 

A taxa de inflação em 2020 foi de -0,20%, refletindo o impacto da pandemia e encontrando-se em 

linha com o registado nos demais países da Zona Euro. 

 

De acordo com o BdP, a dívida pública nacional em percentagem do PIB, situou-se, no final de 2020, 

nos 133,7%, um aumento de 16,5 p.p. face ao registado em 2019, revertendo a tendência de 

redução verificada nos últimos anos. Não obstante, as taxas de juro das obrigações do tesouro a 10 

anos apresentavam no final de 2020 uma redução de 0,38 p.p. face ao registado no final de 2019. 

 

Para 2021 o BdP projeta um aumento do PIB de 3,9%, refletindo assim a recuperação da economia 

nacional, em linha com a economia global, suportado pelo crescimento das exportações (9,2%). 

Ainda assim, o desemprego deverá aumentar em 2020, para 8,8%, refletindo a integração dos 

trabalhadores inativos na população desempregada, isto é, os trabalhadores que passarão a 

procurar ativamente emprego. Contudo, o BdP adverte para a elevada incerteza do cenário 

macroeconómico subjacente a estas projeções. 

 

Sector Imobiliário Português3 

O investimento imobiliário em 2020 acompanhou a tendência da economia portuguesa, 

apresentando uma quebra face ao ano anterior, causada maioritariamente pela pandemia de Covid-

19. De acordo com dados das principais consultoras imobiliárias, o investimento em imobiliário de 

rendimento em 2020 registou um total de 2.900 milhões de Euros, uma quebra de 20% face ao ano 

anterior, mas um nível muito próximo do patamar de 3.000 milhões de Euros antecipados pelas 

principais consultoras. Foi o terceiro ano de maior investimento, embora com volumes inferiores aos 

registados nos anos record de 2018 e 2019. O segmento de escritórios foi o mais ativo tendo 

protagonizado a maior transação de sempre com a aquisição do Lagoas Park. Esta aquisição é, não 

só importante pelo volume, mas pela entrada no mercado nacional de um novo player internacional, 

reforçando a atratividade do mercado mesmo num contexto de incerteza. 

 

 
2 Fontes: Banco de Portugal – Boletim Económico Dez-20; Banco de Portugal - Boletim Estatístico Jan-21 
3
 Fontes: CBRE – Tendências do Mercado Imobiliário em Portugal 2021; JLL – Market 360º - Janeiro 2021  
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O segmento de escritórios continuou a ser dominado pela desproporção entre a procura e a oferta, 

agravada pelo momento económico Português, com diversas multinacionais a identificar o país como 

um local competitivo para expandir a sua atividade. Este segmento fica assim marcado por rendas 

em máximos históricos na zona de Lisboa, com taxas de disponibilidade em mínimos históricos: 

quase 0% na zona histórica da cidade. 

 

O segmento de retalho foi dos mais impactados pela pandemia, quer pela diminuição de vendas 

devido ao confinamento imposto aos portugueses, quer pela ausência de turistas. Em 2020 o volume 

de negócios de comércio a retalho registou uma quebra de 4%, o valor das rendas do comércio de 

rua e dos centros comerciais sofreram uma redução de 5% e 10%, respetivamente. A renda prime 

do comércio de rua fixou-se assim nos €130/m2/mês (Chiado) e nos centros comerciais em 

€115/m2/mês. 

 

Apesar de, em Portugal, os hotéis terem sido autorizados a funcionar durante a pandemia, verificou-

se uma quebra de 65% nas receitas dos estabelecimentos hoteleiros, ou seja, perdas superiores a 

2.700 milhões de Euros. No ano de 2020, o investimento no setor hoteleiro foi aproximadamente 

de 430 milhões de Euros, uma quebra de 20% quando comparado com o ano de 2019. Os dados 

das principais consultoras antecipavam 30 novas aberturas entre Lisboa e Porto mas acabaram por 

se verificar apenas 10. 

 

No segmento da promoção imobiliária, 2020 fica marcado pela mudança de foco da renovação 

imobiliária nos centros das cidades, onde cada vez existem menos oportunidades e onde as 

existentes exigem um maior valor de entrada, para a compra de terrenos periféricos para 

desenvolvimento de novos projetos. O ano ficou igualmente marcado pelo aumento de atividade no 

âmbito de ativos não residenciais, que começam a ganhar outra importância neste segmento. 

 

O segmento residencial continuou em 2020 a recuperação iniciada em 2015. Em 2020 o volume 

transacionado em Portugal foi de aproximadamente 26 mil milhões de Euros um aumento de 1,8% 

face a 2019. Este resultado decorre do aumento do ticket médio das aquisições, notando-se uma 

maior procura para produtos de uma gama mais elevada, uma vez que o número de unidades 

vendidas decresceu em 8%. Este crescimento encontra-se, em parte, alavancado na maior facilidade 

dos portugueses no acesso ao crédito à habitação. Ainda assim, 2020 apresentou algum 

arrefecimento na inflação destes ativos, fruto da construção de novos empreendimentos na periferia 

das maiores cidades. 

 

O ano de 2020 foi um ano atípico que veio interromper o ciclo de investimento. Os especialistas 

presumem que a pandemia de Covid-19 será controlada até ao final do ano de 2021 com a 

implementação de um plano de vacinação capaz, mas ainda existem muitas incertezas à velocidade 

de recuperação da economia Portuguesa e à recuperação do poder e hábitos de compra dos 

consumidores. 

De acordo com a informação das principais consultoras imobiliárias, em 2021 o volume de 

investimento deverá voltar a ser significativo. A expectativa é a continuidade da elevada procura de 

ativos de logística, habitação e escritórios core para arrendamento. Contudo a falta de oferta vai 

continuar a condicionar o mercado, sendo expectável que sejam assinados pré-acordos de 

arrendamento nos projetos de maior dimensão, maioritariamente no segmento de escritórios. Ainda 

assim, dado que estes projetos não estarão prontos imediatamente, é igualmente esperado que as 
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yields deste segmento continuem a ser comprimidas ao mesmo tempo que a taxa de disponibilidade 

converge para valores cada vez mais baixos. O segmento do retalho deverá começar a recuperar 

assim que a pandemia estiver controlada, especialmente nas localizações prime. A recuperação do 

segmento de hoteleiro vai demorar devido à grande dependência dos mercados externos, não sendo 

expectável atingir os níveis registados em 2019 antes de 2023-2024. 

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE  

O Lusofundo iniciou a sua atividade a 22 de julho de 2005, tendo em 2020, cumprido o seu décimo 

quinto aniversário.  

A carteira de ativos do Fundo é atualmente composta por dois terrenos (urbanizados e não 

urbanizados) sitos na Quinta dos Anjos e em Birre. 

Durante o ano de 2020, do ponto de vista operacional, o Fundo prosseguiu a estratégia de atuação 

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

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

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

 

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

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

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

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

consequente reavaliação. Quanto ao terreno de Birre, encontra-se em fase final de licenciamento 

na Câmara Municipal de Cascais um loteamento composto por quatro lotes para moradias 

unifamiliares. Relativamente ao remanescente terreno, a submissão de uma Unidade de Execução 

para a aprovação do masterplan desenvolvido ao longo dos últimos anos está a aguardar a conclusão 

da revisão do Plano Director Municipal (“PDM”) de Cascais, presentemente em curso. 

 

Em 31 de dezembro de 2020, o Valor Líquido Global do Fundo atingiu os 62.737.869,12 Euros. O 

património do Fundo encontra-se representado por 8.927.315 unidades de participação no valor 

base de 5,00 Euros por unidade. O valor da unidade de participação no final do ano de 2020 era de 

7,0276 Euros. 

A rentabilidade do Fundo nos últimos 3 exercícios foi a seguinte:  

 

 

EXPETIVAS FUTURAS 

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

conclusão da revisão do PDM de Cascais e posterior aprovação de uma Unidade de Execução para o 

desenvolvimento do masterplan. 

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

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

via da uma gestão imobiliária eficiente e assertiva. 

2018 2019 2020

Rentabilidade do Fundo -3,21% -13,94% -4,39%
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 FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO 

Na sequência do surto pandémico Covid-19, o Conselho de Administração da sociedade gestora do 

Fundo tomou medidas de minimização dos riscos resultantes do desenvolvimento da pandemia, 

passando a atividade a ser desenvolvida no edifício sede e em regime de teletrabalho. 

Os peritos avaliadores consideram que as avaliações efetuadas após decretado o Estado de 

Emergência foram realizadas tendo por base os pressupostos e dados de mercado conhecidos à 

data, não sendo possível prever os efeitos futuros que possam advir da evolução da pandemia. 

Para gestão do Fundo, e tendo presente informação disponível, os efeitos da pandemia não são 

suscetíveis de induzir a alterações significativas no valor dos imóveis que integram o património 

gerido, considerando suficiente a frequência prevista nas demais alíneas do nº 1 do artigo 144.º do 

RGOIC na avaliação dos ativos imobiliários sob sua gestão. 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora continuará a acompanhar a evolução da situação 

económica em Portugal e os seus efeitos no mercado imobiliário, considerando que as atuais 

circunstâncias excecionais decorrentes do subsequente agravamento da pandemia no início de 2021 

não colocam em causa a continuidade das operações do Fundo. 

Não ocorreram quaisquer factos, após 31 de dezembro de 2020, que alterem significativamente a 

apresentação das demonstrações financeiras. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

No exercício de 2020 o Fundo apresentou um Resultado líquido negativo de 2.878.725,43 Euros. 

Atendendo ao que se encontra disposto nos Estatutos e na Lei, o Conselho de Administração da 

Sociedade Gestora, propõe a seguinte aplicação do Resultado líquido apurado, no montante acima 

referido: 

▪ Para Resultados transitados: 2.878.725,43 Euros. 

NOTA FINAL 

O Conselho de Administração da ECS SGOIC manifesta o seu apreço pela confiança depositada pelos 

Participantes do Fundo, expressa o seu agradecimento ao auditor e aos assessores jurídicos do 

Fundo, à CMVM, e a todas as instituições com as quais colaborou, e destaca o empenho e dedicação 

demonstrados pela sua equipa de profissionais. 

Lisboa, 25 de março de 2021 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora, 

 

 
Fernando Álvaro Teixeira de Sousa Esmeraldo 

 

João Miguel Cabral Sacadura Alexandre da Fonseca 

 

Ana Rosália Valente da Cunha Barros Pacheco de Melo 
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(Valores em Euro)

ATIVO CAPITAL E PASSIVO

31-12-2019

BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO OIC

31   Terrenos 42 844 639,62 10 586 986,02 -4 980 925,64 48 450 700,00 50 870 506,93 

32   Construções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61   Unidades de Participação 44 636 575,00 44 636 575,00 

33   Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62   Variações Patrimoniais 20 989 861,85 20 989 861,85 

34   Adiantamentos por compra de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64   Resultados Transitados -9 842,30 10 619 341,98 

35   Outros ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65   Resultados Distribuídos 0,00 0,00 

TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 42 844 639,62 10 586 986,02 -4 980 925,64 48 450 700,00 50 870 506,93 

67   Dividendos antecipados do Fundo 0,00 0,00 

66   Resultado Líquido do Período -2 878 725,43 -10 629 184,28 

CARTEIRA DE TITULOS E PARTICIPAÇÕES

OBRIGAÇÕES: TOTAL DO CAPITAL DO OIC 62 737 869,12 65 616 594,55 

211+2171 Títulos de Dívida Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

212+216+2172 Obrigações diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Participações em Soc. Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

26 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47   Ajustamentos de Dívidas a Receber 0,00 0,00 

48   Provisões Acumuladas 0,00 0,00 

CONTAS DE TERCEIROS TOTAL DE  PROVISÕES ACUMULADAS 0,00 0,00 

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

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

413+...419 Outras Contas de Devedores 650,88 0,00 0,00 650,88 7 544,08 

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 650,88 0,00 0,00 650,88 7 544,08 

CONTAS DE TERCEIROS

421   Resgates a Pagar aos Participantes 0,00 0,00 

DISPONIBILIDADES 422   Rendimentos a Pagar aos Participantes 0,00 0,00 

11   Caixa 0,00 0,00 0,00 423   Comissões e outros encargos a Pagar 3 586,72 1 707,10 

12   Depósitos à Ordem 728 444,24 728 444,24 14 875 089,34 424+...+429  Outras Contas de Credores 20 510,87 20 823,97 

13   Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 13 660 000,00 13 660 000,00 0,00 43   Empréstimos Contraídos 0,00 0,00 

14   Certificados de Depósito 0,00 0,00 0,00 44   Adiantamentos por venda de imóveis 0,00 0,00 

18   Outros Meios Monetários 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 24 097,59 22 531,07 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 14 388 444,24 0,00 0,00 14 388 444,24 14 875 089,34 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51   Acréscimos de Proveitos a Receber 799,89 799,89 0,00 53   Acréscimos de Custos 74 836,63 110 743,09 

52   Despesas com Custo Diferido 0,00 0,00 0,00 56   Receitas com Proveito Diferido 3 791,67 3 271,64 

58   Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 0,00 58   Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 

59   Contas Transitórias Ativas 0,00 0,00 0,00 59   Contas Transitórias Passivas 0,00 0,00 

TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS ATIVOS 799,89 0,00 0,00 799,89 0,00 TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS PASSIVOS 78 628,30 114 014,73 

TOTAL DO PASSIVO 102 725,89 136 545,80 

TOTAL DO ATIVO 57 234 534,63 10 586 986,02 -4 980 925,64 62 840 595,01 65 753 140,35 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 62 840 595,01 65 753 140,35 

NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 8 927 315,00 8 927 315,00 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO: 7,0276 7,3501

A Sociedade Gestora Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NIPC: 720 005 043

31-12-2019CÓDIGO DESIGNAÇÃO
31-12-2020

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-12-2020
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(Valores em Euro)

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DEZEMBRO/20 DEZEMBRO/19 CÓDIGO DESIGNAÇÃO DEZEMBRO/20 DEZEMBRO/19

CUSTOS E PERDAS CORRENTES  PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

  JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS:   JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:

711+...+718     De Operações Correntes 0,00 0,00 812     Da Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00 

719     De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 811+818     Outros, de Operações Correntes 0,00 0,00 

819     De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 

 COMISSÕES

722     Da Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00 RENDIMENTO DE TÍTULOS

723     Em Ativos Imobiliários 0,00 0,00 822+...+825     Da Carteira de Títulos e outros Ativos 0,00 0,00 

724+...+728     Outras, de Operações Correntes 181 865,25 184 337,62 828     De Outras Operações Correntes 0,00 0,00 

729     De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 829     De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 

  PERDAS EM OPER. FINANCEIRAS e ATV. IMOBILIÁRIOS   GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS e ATV. IMOBILIÁRIOS

732     Na Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00 832     Na Carteira de Títulos e Participações 0,00 0,00 

733     Em Ativos Imobiliários 2 465 717,30 10 462 874,83 833     Em Ativos Imobiliários 0,00 0,00 

731+738     Outras, de Operações Correntes 0,00 0,00 831+838     Outros, em Operações Correntes 0,00 0,00 

739     Em Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 839     Em Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 

  IMPOSTOS REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES

7411+7421     Impostos sobre o rendimento 108,92 0,00 851     Para crédito Vencido 0,00 0,00 

7412+7422     Impostos Indiretos 54 034,63 39 925,93 852     Para Encargos 0,00 0,00 

7418+7428     Outros Impostos 0,00 28 651,03 

86 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 4 279,86 4 713,76 

  PROVISÕES DO EXERCÍCIO 87   OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0,00 0,00 

751    Provisões para crédito vencido 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 4 279,86 4 713,76 

752    Provisões para Encargos 0,00 0,00 

76   FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 171 291,43 71 881,06 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

77   OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 795,00 1 485,00 881   Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES   (A) 2 873 812,53 10 789 155,47 882   Ganhos Extraordinários 0,00 0,00 

883   Ganhos Imputáveis a Períodos Anteriores 0,00 158 834,40 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 884...888   Outros Proveitos e  Ganhos Eventuais 500,01 0,06 

781   Valores Incobráveis 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 500,01 158 834,46 

782   Perdas Extraordinárias 0,00 0,00 

783   Perdas de exercícios Anteriores 9 692,77 3 577,03 

788   Outras Perdas Eventuais 0,00 0,00 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS   (C) 9 692,77 3 577,03 

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0,00 0,00 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2 878 725,43 10 629 184,28 

TOTAL 2 883 505,30 10 792 732,50 TOTAL 2 883 505,30 10 792 732,50 

8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira de Títulos 0,00 0,00 D-C Resultados Eventuais -9 192,76 155 257,43 

8x3+86-7x3-76 Resultados de Ativos Imobiliários -2 632 728,87 -10 530 042,13 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento -2 932 868,98 -10 697 761,24 

8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 B+D-A-C Resultado Líquido do Período -2 878 725,43 -10 629 184,28 

B-A+742 Resultados Correntes -2 869 532,67 -10 784 441,71 

A Sociedade Gestora Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM DEZEMBRO DE 2020 E 2019

NIPC: 720 005 043
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(Montantes expressos em Euros)

Discriminação dos Fluxos Notas 2020 2019

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos

Rendimentos de Ativos imobiliários 4.000,00 8.000,00

Pagamentos

Despesas correntes com Ativos imobiliários 0,00 716.797,52

Fluxo das operações sobre unidades do fundo 4.000,00 -708.797,52

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

Recebimentos

Pagamentos

Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 0,00 0,00

Fluxo das operações sobre ativos imobiliários 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos

Outros recebimentos correntes 595,53 7.286,00

Pagamentos

Comissão de gestão e de depósito 202.039,64 98.473,00

Impostos e taxas 81.103,77 99.407,00

Outros pagamentos correntes 208.097,22 684.484,18

Fluxo das operações de gestão corrente -490.645,10 -875.078,18

OPERAÇÕES EVENTUAIS

Recebimentos

Pagamentos

Fluxos das operações eventuais 0,00 0,00

Saldo dos fluxos monetários do periodo -486.645,10 -1.583.875,70

Disponibilidades no início do período 6 14.875.089,34 16.458.965,04

Disponibilidades no fim do período 6 14.388.444,24 14.875.089,34

O Conselho de Administração O Contabilista Certificado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

III. Anexo às Demonstrações Financeiras 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Montantes expressos em Euros)  

1. Introdução 

O Lusofundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (adiante igualmente designado por 

“Fundo” ou “Lusofundo”) é um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição 

Particular, gerido pela ECS Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. 

(“ECS SGOIC” ou “Sociedade Gestora”), com sede na Avenida da República n.º 23, em Lisboa. 

As funções de Banco Depositário são exercida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

O Lusofundo e a Sociedade Gestora atuam de acordo com o Regime Geral dos Organismos de 

Investimento Coletivo (“RGOIC”), aprovado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9 de julho e alterado pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho. 

O presente anexo às demonstrações financeiras pretende dar uma imagem verdadeira e 

apropriada da sua situação financeira e dos resultados das operações. Proporciona uma 

informação de grande síntese, permitindo a simples leitura e interpretação dos conteúdos da 

Demonstração da Posição Financeira, da Demonstração dos Resultados e da Demonstração dos 

Fluxos Monetários, tal como definido no Regulamento da CMVM n.º 2/2005, emitido pela 

comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”). 

A preparação das Demonstrações Financeiras teve por base as caraterísticas da relevância, 

fiabilidade e comparabilidade. 

2. Principais políticas contabilísticas e critérios valorimétricos (Nota 6 da CMVM) 

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

mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário definido 

no Regulamento da CMVM n.º 2/2005, emitido pela CMVM, e regulamentação complementar 

emitida por esta entidade. 

 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras, foram as seguintes: 

 

a) Especialização de exercícios 

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

exercício, sendo reconhecidos no exercício a que dizem respeito, independentemente do 

momento do seu recebimento ou pagamento. 

 

b) Ativos imobiliários 

O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, acrescido quando aplicável, das 

despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto ou 

com obras de construção, que alterem substancialmente as condições em que o imóvel é 

colocado para arrendamento no mercado. 
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Os imóveis são apresentados em Balanço à média aritmética simples das avaliações efetuadas 

por dois peritos independentes designados nos termos da lei, com uma periodicidade anual, e 

sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações significativas do valor do 

imóvel.  

 

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. 

 

c) Comissões de gestão, depósito e supervisão 

O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depósito, de acordo com a legislação 

em vigor, a título de remuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco 

Depositário, sendo as bases e método de cálculo descritos no Regulamento de Gestão do Fundo. 

 

A taxa de supervisão devida à CMVM constitui um encargo do Fundo, calculado por aplicação de 

uma taxa ao valor global do Fundo no final de cada mês. 

 

As comissões de gestão, depósito e supervisão encontram-se registadas na rubrica de Comissões 

de operações correntes da Demonstração dos Resultados. 

 

d) Carteira de títulos e participações 

Os títulos e participações são registados ao custo de aquisição e valorizados ao preço de 

referência de mercado mais relevante em termos de liquidez onde os valores se encontrem 

admitidos à negociação ou, na sua falta, de acordo com o disposto no Regulamento da CMVM 

n.º 2/2015, tendo por base a informação disponível à data da Demonstração da Posição 

Financeira. 

 

As mais e menos-valias apuradas de acordo com este critério de valorização, são reconhecidas 

na Demonstração de Resultados do período nas rubricas ganhos ou perdas em operações 

financeiras, por contrapartida das rubricas mais-valias e menos-valias do ativo. 

 

e) Unidade de Participação 

O valor da 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. 

 

f) Regime Fiscal 

No decorrer do exercício de 2015, o regime fiscal aplicável aos Organismos de Investimento 

Coletivo (“OIC”), sofreu alterações importantes. Foi publicado no dia 13 de janeiro de 2015 o 

Decreto-Lei n.º 7/2015, o qual procedeu à reforma do regime de tributação dos Fundos de 

Investimento Imobiliário, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código do Imposto do 

Selo. 

 

O novo regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 7/2015, entrou em vigor no dia 1 de julho de 

2015, tendo sido estabelecido, no seu artigo 7.º, um regime transitório, a ser aplicado por 

referência a 30 de junho de 2015. 

 



LUSOFUNDO - FIIF                                             RELATÓRIO E CONTAS 2020  
 
 
18 Anexo às Demonstrações Financeiras 
 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei, os Fundos de Investimento Imobiliário 

e outros OIC, que se encontrem em atividade aquando da produção de efeitos daquele diploma, 

tinham que, com referência a 30 de junho de 2015, proceder ao apuramento do imposto que se 

encontrava devido nos termos da redação do anterior regime plasmado no artigo 22.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais (“EBF”), em vigor até à data de produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 

7/2015. O apuramento e liquidação de imposto ao abrigo do anterior regime teria que ser 

entregue no prazo de 120 dias a contar daquela data. 

    

No que respeita a mais-valias e menos-valias, o regime transitório estabelece que as mais-valias 

e menos-valias resultantes da alienação de imóveis adquiridos na vigência da redação do artigo 

22.º do EBF em vigor até 30 de junho de 2015, são tributadas nos termos dessa redação, na 

proporção correspondente ao período de detenção daqueles ativos até àquela data, sendo a parte 

remanescente tributada nos termos da redação do artigo 22.º do EBF em vigor a partir de 1 de 

julho de 2015, devendo o respetivo imposto ser entregue através da declaração de rendimentos 

a que se refere o artigo 120.º do Código do IRC correspondente ao período de tributação em que 

aqueles ativos sejam alienados. 

 

Deste modo, o regime em vigor até 30 de junho de 2015, para os Fundos de Investimento 

Imobiliário a que estavam sujeitos, de acordo com o EBF, implicava o pagamento de imposto 

sobre os rendimentos de forma autónoma, considerando a natureza dos mesmos. Assim, os 

rendimentos distribuídos aos participantes seriam líquidos de imposto. 

 

Os rendimentos prediais líquidos obtidos no território português, que não fossem mais-valias 

prediais, estavam sujeitos a tributação autónoma à taxa de 25%. Relativamente às mais-valias 

prediais, estavam sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 25%, que incidia sobre 

50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas no exercício. 

 

Relativamente a outros rendimentos que não prediais, nem mais-valias, seriam os mesmos 

tributados da seguinte forma: 

▪ Por retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse; 

▪ Às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a este sujeito, como se de pessoas 

singulares residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, 

sendo devida, não for efetuada pela entidade a quem compete; 

▪ À taxa de 25% sobre o respetivo valor líquido obtido em cada ano, no cado de 

rendimentos não sujeitos a retenção na fonte. 

Para o efeito, os rendimentos de juros de depósitos obtidos por residentes em território nacional 

estavam sujeitos a retenção na fonte à taxa de 21,5% (2011), 25% (de 1 de janeiro a 29 de 

outubro de 2012), 26,5% (a partir de 30 de outubro de 2012) e 28% (a partir de 1 de janeiro 

de 2013). Quando obtidos fora do território português, estavam sujeitos à taxa liberatória de 

25%. 

O imposto estimado sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é registado na 

rúbrica de Impostos e taxas, da Demonstração dos Resultados. 
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A partir de 1 de julho de 2015, decorrente de aplicação do Decreto-Lei n.º 7/2015 que aprovou 

o novo regime fiscal aplicável aos OIC, a tributação passou a ser efetuada essencialmente na 

esfera dos participantes (sistema de tributação “à saída”). Neste sentido, os Fundos passam a 

ser tributados em IRC, à taxa geral prevista no Código do IRC (atualmente fixada em 21%), 

encontrando-se isentos de derrama municipal e estadual. 

O lucro tributável dos Fundos corresponde ao resultado líquido do exercício, apurado de acordo 

com as normas contabilísticas legalmente aplicáveis, não sendo, em regra, considerados os 

rendimentos de capitais, prediais e mais-valias, os gastos ligados aqueles rendimentos ou 

previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC, bem como os rendimentos, incluindo os descontos, 

e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para os Fundos. 

Os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação são deduzidos aos lucros 

tributáveis, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 52.º do Código do IRC. 

Os Fundos passam a estar sujeitos a tributação autónoma às taxas previstas no Código do IRC. 

Os Fundos passam também a encontrar-se sujeitos, com as necessárias adaptações, às 

obrigações previstas nos artigos 117.º a 123.º, 125.º, 128.º e 130.º do Código do IRC. (e.g. 

declaração Modelo 22 do IRC, IES, documentação fiscal, organização e centralização da 

contabilidade). 

Por outro lado, foi aditada a Verba 29 à Tabela Geral do Imposto do Selo, anexa ao Código do 

Imposto do Selo (“CIS”), aplicando-se aos Fundos de Investimento Imobiliário, a Verba “29.2 – 

Outros OIC”, com uma taxa de 0,0125%, incidente trimestralmente, sobre o valor líquido global 

dos OIC.  

O imposto é liquidado trimestralmente até ao 20 dia do mês subsequente ao nascimento da 

obrigação tributária (artigo 23.º n.º 9 do CIS). Para esse efeito, a obrigação tributária considera-

se constituída no último dia dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano 

(artigo 5.º n.º 1 alínea w), do CIS). O imposto estimado sobre os rendimentos gerados, incluindo 

as mais-valias, é registado na rúbrica de impostos e taxas da Demonstração dos Resultados. 

3. Valias potenciais em imóveis (Nota 1 da CMVM) 

Em 31 de dezembro de 2020, as valias potenciais dos imóveis, apresentam a seguinte 

composição: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2020, o montante de 5.606.060,38 euros, refere-se ao valor líquido das 

mais e menos-valias potenciais registadas, resultantes da valorização e desvalorização dos 

imóveis. O valor contabilístico corresponde à média simples do valor atribuído pelos respetivos 

peritos avaliadores, nas avaliações efetuadas. 

Imóvel Custo de aquisição
Mais e menos valias 

potenciais
Valor contabilístico (A)

Média dos valores das 

avaliações (B)
Diferença (B) - (A)

Birre 26.756.414,00 10.628.186,00 37.384.600,00 37.384.600,00 0,00

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 16.042.315,00 -4.976.215,00 11.066.100,00 11.066.100,00 0,00

Totais 42.798.729,00 5.651.971,00 48.450.700,00 48.450.700,00 0,00
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Em 31 de dezembro de 2019, as valias potenciais dos imóveis, apresentam a seguinte 

composição: 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o montante de 8.071.778,00 euros, refere-se ao valor líquido das 

mais e menos-valias potenciais registadas, resultantes da valorização e desvalorização dos 

imóveis. O valor contabilístico, corresponde à média simples do valor atribuído pelos respetivos 

peritos avaliadores, nas avaliações efetuadas. 

  

4. Unidades de Participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do 

período (Nota 2 da CMVM) 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a variação das unidades de participação bem como do capital do 

Fundo, apresenta a seguinte composição: 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a variação das unidades de participação bem como do capital do 

Fundo, apresenta a seguinte composição: 

 

Imóvel Custo de aquisição
Mais e menos valias 

potenciais
Valor contabilístico (A)

Média dos valores das 

avaliações (B)
Diferença (B) - (A)

Birre 26.756.414,00 12.051.269,00 38.807.682,93 38.807.682,93 0,00

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 16.042.315,00 -3.979.491,00 12.062.824,00 12.062.824,00 0,00

Totais 42.798.729,00 8.071.778,00 50.870.506,93 50.870.506,93 0,00

Descrição Inicial Subscrições Resgates
Distribuição de 

Resultados
Outros

Resultado do 

periodo
Final

Valor base 44 636 575,00 44 636 575,00

Diferença em subscrições e resgates 20 989 861,85 20 989 861,85

Resultados distibuídos 0,00 0,00

Resultados acumulados 10 619 341,98 -10 629 184,28 -9 842,30

Resultados do período -10 629 184,28 10 629 184,28 -2 878 725,43 -2 878 725,43

Soma 65 616 594,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 878 725,43 62 737 869,12

Nº de unidades de participação 8 927 315 8 927 315

Valor da unidade de participação 7,3501 7,0276

Descrição Inicial Subscrições Resgates
Distribuição de 

Resultados
Outros

Resultado do 

periodo
Final

Valor base 44 636 575,00 44 636 575,00

Diferença em subscrições e resgates 20 989 861,85 20 989 861,85

Resultados distibuídos 0,00 0,00

Resultados acumulados 13 146 710,70 -2 527 368,72 10 619 341,98

Resultados do período -2 527 368,72 2 527 368,72 -10 629 184,28 -10 629 184,28

Soma 76 245 778,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 629 184,28 65 616 594,55

Nº de unidades de participação 8 927 315 8 927 315

Valor da unidade de participação 8,5407 7,3501
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5. Inventário dos ativos do fundo (Nota 3 da CMVM) 

 

Em 31 de dezembro de 2020, os ativos imobiliários detidos pelo Fundo, ascendem ao valor de 

48.450.700,00 euros, o qual representa 77,10% do Ativo total. 

De acordo com os valores apresentados, o Fundo cumpre com o disposto na alínea a) do n.º 1 e 

o n.º 5 do artigo 211º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo. 

Relativamente aos terrenos da Quinta dos Anjos, está em curso a revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Santarém, o que terá consequências ao nível do Plano de Urbanização que 

engloba a totalidade do terreno propriedade do Lusofundo. Na presente data, o PDM mantém-se 

em revisão, tendo o prazo legal para a sua aprovação sido adiado para dezembro de 2022. Caso 

não se concretize qualquer operação urbanística, os terrenos podem ser classificados pela 

CCDRLVT Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo como 

rústicos, com a consequente reavaliação. Estão a ser realizados estudos com o objetivo de propor 

à Câmara de Santarém o desenvolvimento de um projeto logístico no terreno. 

Quanto aos terrenos de Birre, os trabalhos técnicos desenvolvidos ao longo dos últimos anos na 

preparação de uma Unidade de Execução a propor ao Município estão a aguardar a conclusão da 

revisão do PDM de Cascais, presentemente em curso, para poder avançar. 

No que concerne o processo de usucapião relativo a parte de um prédio propriedade do Fundo 

em Birre, foi celebrado em fevereiro de 2020 um acordo de transação, homologado pelo Tribunal, 

em que ficou reconhecida à outra parte a titularidade de uma parcela de terreno com 1.374m2. 

Ficou desta forma salvaguardada a titularidade do remanescente dos terrenos envolventes à 

zona em questão. Encontram-se a decorrer as diligências para o averbamento do acordo junto 

da Conservatória do Registo Predial de Cascais. 

Descrição do Ativo
Área 

(m2)

Valor de 

Aquisição

Data 

Avaliação 1

Valor de 

Avaliação 1

Data 

Avaliação 2

Valor de 

Avaliação 2
Moeda Cotação

Juros 

Decorridos
Valor Total

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO 

EUROPEIA
48.450.700,00

  1.1. Terrenos 48.450.700,00

    1.1.1.Urbanizados 6.229.506,50

    Não arrendados 6.229.506,50

Birre - Lugar da Areia 92.372 7.441.585,22 08/05/2020 5.977.603,00 08/05/2020 6.481.410,00 EUR 1,000000 6.229.506,50

    1.1.2.Não Urbanizados 42.221.193,50

    Não arrendados 42.221.193,50

Birre - Lugar da Areia 419.564 19.356.028,76 08/05/2020 29.926.882,00 08/05/2020 32.383.305,00 EUR 1,000000 31.155.093,50

Qta. dos Anjos/Qta. do Poço 1.144.020 16.047.025,64 08/05/2020 10.660.000,00 08/05/2020 11.472.200,00 EUR 1,000000 11.066.100,00

7 – LIQUIDEZ 14.388.444,24

  7.1. À vista 728.444,24

    7.1.1. Numerário 0,00

    7.1.2. Depósitos à ordem 728.444,24

    Conta D.O. CGD EUR 1,000000 0,00 728.444,24

  7.2. A prazo 13.660.000,00

    7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo 13.660.000,00

    DP Banco CGD 0%  20200922 20210917 EUR 1,000000 0,00 13.660.000,00

9 – OUTROS VALORES A REGULARIZAR -101.275,12

  9.1. Valores ativos 1.451,55

    9.1.5. Outros 1.451,55

  9.2. Valores passivos -102.726,67

    9.2.5. Rendas adiantadas -3.791,67

    9.2.6. Outros -98.935,00

    Outros EUR 1,000000 -36.909,23

B - Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) 62.737.869,12
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6. Discriminação da liquidez do Fundo (Nota 7 da CMVM) 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a liquidez do Fundo apresenta a seguinte composição:  

 

Em 31 de dezembro de 2020, as contas bancárias encontram-se domiciliadas junto da Caixa 

Geral de Depósitos, S.A.. 

7. Dívidas de cobrança duvidosa (Nota 8 da CMVM) 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as Dívidas de cobrança duvidosa apresenta a seguinte 

composição: 

 

 

8. Remunerações de colaboradores, Administração e Fiscalização 

No cumprimento ao exigido no n.º 2, do art.º 161 do RGOIC, apresenta-se de seguida o montante 

total de remunerações pagas pela Sociedade Gestora do Fundo, aos seus colaboradores, e 

montante agregado da remuneração dos órgãos sociais, para o exercício de 2020 e 2019:  

  

2020 2019

Depósitos à ordem

Saldo inicial 14 875 089,34 16 458 965,04

Aumentos 15 123,20 137 540,59

Reduções 14 161 768,30 1 721 416,29

Saldo final 728 444,24 14 875 089,34

Depósitos a prazo

Saldo inicial 0,00 0,00

Aumentos 13 660 000,00 0,00

Reduções 0,00 0,00

Saldo final 13 660 000,00 0,00

Total 14 388 444,24 14 875 089,34

2020 2019

Outros devedores

Banco Espírito Santo 0,00 6 883,82

IGCP 650,88 650,98

Outros 0,00 9,28

Total 650,88 7 544,08

2020 2019

Colaboradores (nº) 4 38

Remuneração fixa 78.619,50 92.793,00

Remuneração variável 1.800,00 40.019,00

Total remunerações aos colaboradores 80.419,50 132.812,00

Órgãos de Administração e Fiscalização (nº) 3 4

Órgãos de Administração 97.466,96 2.340,00

Conselho Fiscal / Fiscal Único 30.000,00

Total remunerações à Administração e Fiscalização 127.466,96 2.340,00

Total de remunerações 207.886,46 135.152,00
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9. Outras contas de credores (Nota 14 da CMVM) 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos apresentam a seguinte composição: 
 

 
 

10. Acréscimos e Diferimentos (Nota 16 da CMVM) 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos apresentam a seguinte composição: 
 

 
 

11. Perdas e Ganhos em Ativos Imobiliários (Nota 17 da CMVM) 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os movimentos registados são 

demonstrados no quadro seguinte: 

 

 

2020 2019

Comissões e outros encargos a pagar

Banco Depositário 1 953,89 0,00

Autoridades de supervisão 1 632,83 1 707,10

Total 3 586,72 1 707,10

2020 2019

Acréscimos de custos

Comissão de Gestão 38 220,00 75 119,71

Comissão de Depósito 11 070,90 12 103,83

Taxa de Supervisão 1 631,37 1 706,08

Imposto do Selo (Verba 29) 7 844,10 8 203,34

IMI 13 610,26 13 610,13

Honorários Diversos 2 460,00 0,00

Total 74 836,63 110 743,09

2020 2019

Ajustes desfavoráveis

Birre 1.464.283,01 6.284.514,35

Quinta dos Anjos e Quinta Poço 1.001.434,29 4.178.360,48

Soma 2.465.717,30 10.462.874,83

Total de perdas 2.465.717,30 10.462.874,83
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12. Informações Previstas no Esquema B do Anexo II do RGOIC (art.º 161.º, n.º1) 

12.1 Demonstração do Património  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Património do Fundo era composto da seguinte forma: 

 

12.2 Transações registadas no OII 

Nos exercícios de 2020 e 2019, as transações registadas no Organismo de Investimento 

Imobiliário (“OII”) foram as seguintes: 

 

Na rubrica Outros rendimentos, referente a 2019, o Lusofundo registou proveitos no valor de 

158.834,46 euros, sendo que o valor com maior expressão nesta rúbrica é referente à anulação 

do Imposto do Selo da Lei 55/A (cerca de 125 mil euros). 

2020 2019

Ativos

Imóveis 48 450 700,00 50 870 506,93

Saldos bancários 14 388 444,24 14 875 089,34

Acréscimos e diferimentos 799,89 0,00

Outros ativos 650,88 7 544,08

Total do Ativo 62 840 595,01 65 753 140,35

Passivos

Acréscimos e diferimentos 78 628,30 114 014,73

Comissões e encargos a pagar 24 097,59 22 531,07

Total do Passivo 102 725,89 136 545,80

Capital do Fundo 62 737 869,12 65 616 594,55

2020 2019

Proveitos e ganhos

Rendimentos de ativos imobiliários 4.279,86 4.713,76

Outros rendimentos 500,01 158.834,46

Total dos proveitos e ganhos 4.779,87 163.548,22

Custos e perdas

Comissão de gestão 135.450,00 133.703,54

Comissão de depósito 25.094,28 28.309,31

Taxas de Supervisão 19.893,84 21.867,85

Outras comissões 1.427,13 456,92

Perdas em activos imobiliários (potenciais) 2.465.717,30 10.462.874,83

Fornecimentos e serviços externos 171.291,43 71.881,06

Impostos liquidados no exercício 54.143,55 68.576,96

Outros custos e perdas 10.487,77 5.062,03

Total dos custos e perdas 2.883.505,30 10.792.732,50

Lucro Líquido -2.878.725,43 -10.629.184,28
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Nos exercícios de 2020 e 2019, os Fornecimentos e serviços externos e Impostos liquidados 

apresentam a seguinte decomposição: 

 

12.3 Compras e vendas de ativos imobiliários 

Nos exercícios de 2020 e 2019, não ocorreram transações de imóveis (compra e venda). 

12.4 Evolução do OII 

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, apresentam-se no quadro seguinte os valores das 

unidades de participação:  

 

 

13. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros  

No exercício de 2020, não existiram alterações de Políticas contabilísticas, nem alterações de 

estimativas contabilísticas e erros. 

2020 2019

Fornecimentos e serviços externos

Auditoria 7.964,36 5.252,16

Avaliação dos Activos Imobiliários 2.952,00 5.289,00

Honorários Advogados 84.030,22 29.483,56

Honorários Engenharia / Arquit 5.185,68 0,00

Honorários Diversos 22.387,66 5.842,50

Contencioso e Notariado 416,60 0,00

Estudos e Projectos 12.699,14 0,00

Encargos bancários 3.452,60 0,00

Taxas e Licenças 4.767,70 0,00

Diversos 27.435,47 26.013,84

Total de FSE 171.291,43 71.881,06

2020 2019

Impostos liquidados no exercício

Imposto sobre o rendimento (mais valias) 108,92 0,00

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI/AIMI) 18.248,50 28.651,03

Imposto do Selo (Verba 29) 21.264,43 34.480,00

Imposto do Selo s/Comissão de Gestão e Depositario 14.488,29 5.010,46

Imposto do Selo - Arrendamento (Verba 2) 33,41 435,47

Total de Impostos 54.143,55 68.576,96

Ano VLGF Número de UPs Valor UP

2020 62 737 869,12 8 927 315,00 7,0276

2019 65 616 594,55 8 927 315,00 7,3501

2018 76 245 779,00 8 927 315,00 8,5407
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14. Acontecimentos após a data da Demonstração de Posição Financeira 

Na sequência do surto pandémico Covid-19, o Conselho de Administração da sociedade gestora 

do Fundo tomou medidas de minimização dos riscos resultantes do desenvolvimento da 

pandemia, passando a atividade a ser desenvolvida no edifício sede e em regime de teletrabalho. 

Os peritos avaliadores consideram que as avaliações efetuadas após decretado o Estado de 

Emergência foram realizadas tendo por base os pressupostos e dados de mercado conhecidos à 

data, não sendo possível prever os efeitos futuros que possam advir da evolução da pandemia. 

Para gestão do Fundo, e tendo presente informação disponível, os efeitos da pandemia não são 

suscetíveis de induzir a alterações significativas no valor dos imóveis que integram o património 

gerido, considerando suficiente a frequência prevista nas demais alíneas do nº 1 do artigo 144.º 

do RGOIC na avaliação dos ativos imobiliários sob sua gestão. 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora continuará a acompanhar a evolução da 

situação económica em Portugal e os seus efeitos no mercado imobiliário, considerando que as 

atuais circunstâncias excecionais decorrentes do subsequente agravamento da pandemia no 

início de 2021 não colocam em causa a continuidade das operações do Fundo. 

Não ocorreram quaisquer factos, após 31 de dezembro de 2020, que alterem significativamente 

a apresentação das demonstrações financeiras. 

 

Lisboa, 25 de março de 2021 

O Conselho de Administração O Contabilista Certificado 

Fernando Álvaro Teixeira de Sousa Esmeraldo      Luís Manuel Fernandes Marques 

 

João Miguel Cabral Sacadura Alexandre da Fonseca 

 

 

Ana Rosália Valente da Cunha Barros Pacheco de Melo  
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