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INVESFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Invesfundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, adiante designado por Invesfundo, é um 

organismo de investimento coletivo (OIC), de subscrição particular, que foi constituído em 23 de março 

de 2006 por um período de dez anos, prorrogável por períodos de cinco anos. Em setembro de 2020 foi 

deliberada a prorrogação do prazo de duração do OIC por um período de cinco anos, isto é, até 23 de 

março de 2026. 

 

O Invesfundo foi constituído com um capital inicial de 15.000.000 euros, representado por 15.000 

unidades de participação, tendo sido realizados aumentos de capital em 2014 e 2016 através da emissão 

de, respetivamente, 12.818 e 2.650.0000 novas unidades de participação. O capital do Invesfundo é 

atualmente constituído por 2.677.818 unidades de participação.  

 
 
2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

A operação urbanística prevista para os terrenos da antiga Fundição de Oeiras de que o Invesfundo é 

proprietário permanece pendente de aprovação por parte da Câmara Municipal Oeiras, atendendo a que 

não foram obtidos os pareceres favoráveis das diversas entidades envolvidas que tornariam possível 

aprovar o loteamento nos termos em que fora concebido. Foi submetido pelo Fundo um Pedido de 

Informação Prévia com vista à reformulação do projeto anterior, tendo sido obtida da Câmara Municipal 

de Oeiras uma primeira apreciação, referindo condicionantes e alterações ao projeto apresentado. 

 

A atividade do Invesfundo tem estado centrada na rentabilização dos espaços da Fundição de Oeiras no 

decurso deste período, mantendo-se os arrendamentos existentes com a Câmara Municipal de Oeiras e 

EMEF, empresa pertencente ao Grupo CP. 

 

Na Assembleia de Participantes realizada em 3 de setembro de 2020 foi informada a situação particular 

da Gesfimo - Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA 

(Gesfimo, SA ou Sociedade Gestora), entidade gestora do Invesfundo, nomeadamente da não renovação 

do pedido de autorização e registo junto da CMVM e das suas implicações na gestão do património do 

OIC no que diz respeito a limitações na promoção de novos investimentos. Assim, em 23 de abril de 2021 

foi deliberado em Assembleia de Participantes a substituição da entidade gestora do Invesfundo, tendo 

sido proposta a Imorendimento – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA como 

nova entidade responsável pela gestão. Em 29 de Dezembro de 2021 a CMVM comunicou a autorização 
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de substituição da Gesfimo - Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 

Coletivo, SA pela Imorendimento - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA como 

entidade gestora do Invesfundo- FEIIF, substituição que deverá concretizar-se até 31 de Janeiro de 2022. 

 

3. PERSPETIVAS PARA 2022 

A incerteza relativa a aprovação da operação de loteamento para os terrenos da antiga Fundição de Oeiras 

constitui uma condicionante às perspetivas futuras do Invesfundo. Assim, a expectativa é a de que o OIC 

continue a rentabilizar os espaços por via da manutenção dos arrendamentos existentes.  

 

4. PERFORMANCE FINANCEIRA 

No exercício de 2021 o Invesfundo registou um resultado líquido de 1.270.289,28 euros (um milhão, 

duzentos e setenta mil, duzentos e oitenta e nove euros e vinte e oito cêntimos).  

 
5. PATRIMÓNIO EM 31-12-2021 

 
Ativos imobiliários 

Construções                           45.851.500 euros 

 
Disponibilidades 

Depósitos à ordem                 524.329 euros 

 
Financiamentos 

Empréstimos contraídos     41.438.523 euros 

 

6. FACTO RELEVANTE 

Como é do conhecimento generalizado, no passado dia 11 de março de 2020 a OMS declarou o surto do 

novo coronavírus, designado COVID-19, como pandemia. O desenvolvimento da pandemia teve impactos 

em diversos setores da economia, em resultado dos efeitos diretos e indiretos provocados pela doença, 

estando em causa, entre outros, a disrupção do normal funcionamento da atividade económica ou a 

incapacidade de virem a ser cumpridos compromissos contratuais, pelas diversas contrapartes, podendo 

como tal, alterar-se a perceção e avaliação do risco de negócio. Face à gravidade da situação, a Gesfimo, 

SA implementou medidas por forma a minimizar os impactos em termos de desempenho da atividade de 

gestão de organismos de investimento coletivo, medidas essas que se traduzem na reorganização dos 

processos de trabalho dos seus colaboradores, estando assegurada a continuidade do funcionamento dos 
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seus serviços por forma a que estas circunstâncias excecionais não colocam em causa a continuidade de 

operações do OIC sob gestão. 

 
7. NOTA ADICIONAL 

Em reunião de 12 de março de 2019, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários deliberou, para efeitos do disposto no Artigo 131º do Código do Procedimento Administrativo, 

a extinção do procedimento de registo para a atividade de gestão de organismos de investimento 

imobiliário, ao abrigo da Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, apresentado pela Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, com fundamento na desistência 

apresentada em 7 de dezembro de 2018 por esta Sociedade Gestora àquela Comissão, pelo que nesta 

sequência e a partir desta data, verifica-se a impossibilidade de realização de investimentos adicionais, 

devendo ser prosseguida uma politica ativa de desinvestimento. Em 6 de março de 2020 foi deliberado 

em Assembleia Geral da entidade gestora a alteração da sua denominação para Gesfimo – Espírito Santo 

Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA. 

 
8. RESULTADOS 

As contas do exercício de 2021 (Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos 

Monetários e Anexo às Demonstrações Financeiras) merecem a aprovação do Conselho de Administração 

e evidenciam um resultado líquido de 1.270.289,28 euros (um milhão, duzentos e setenta mil, duzentos 

e oitenta e nove euros e vinte e oito cêntimos).  

 
O Conselho de Administração propõe que o resultado do exercício seja transferido para resultados 

transitados. 

 
Lisboa, 27 de janeiro de 2022 

 
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 
______________________________________ 

Pedro Espírito Santo de Melo Breyner 

 
______________________________________ 
Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos 

 
______________________________________  

Francisco Ferreira Caeiro  
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Balanço

31 de dezembro 
de 2020

Bruto Mv/Af mv/ad Líquido Líquido

ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Construções 62 533 638,05 3 155 550,00 19 837 688,05 45 851 500,00 44 662 500,00

TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 62 533 638,05 3 155 550,00 19 837 688,05 45 851 500,00 44 662 500,00
CONTAS DE TERCEIROS
Devedores por rendas vencidas 8 926,00 - - 8 926,00 8 926,00
Outras contas de devedores 67 660,00 - - 67 660,00 20 868,47

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 76 586,00 - - 76 586,00 29 794,47
DISPONIBILIDADES
Depósitos à ordem 24 328,71 - - 24 328,71 51 884,79
Depósitos a prazo e com pré-aviso 500 000,00 - - 500 000,00 500 000,00

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 524 328,71 - - 524 328,71 551 884,79
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 158,33 - - 158,33 327,78
Despesas com custo diferido 3 600,20 - - 3 600,20 13 642,41

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 3 758,53 - - 3 758,53 13 970,19
Total do Ativo 63 138 311,29 3 155 550,00 19 837 688,05 46 456 173,24 45 258 149,45

31 de dezembro 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

CAPITAL DO FUNDO
Unidades de participação 2 677 818 000,00 2 677 818 000,00
Variações patrimoniais (2 656 957 298,65) (2 656 957 298,65)
Resultados transitados (17 797 188,94) (17 510 515,54)

Resultado líquido do período 1 270 289,28 (286 673,40)
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 4 333 801,69 3 063 512,41

CONTAS DE TERCEIROS
Comissões e outros encargos a pagar 17 117,13 400,00
Outras contas de credores 6 212,49 5 309,37
Empréstimos contraídos 41 438 522,65 41 498 182,34

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 41 461 852,27 41 503 891,71
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de custos 602 245,04 632 471,09
Receitas com proveito diferido 58 274,24 58 274,24

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 660 519,28 690 745,33
46 456 173,24 45 258 149,45

2 677 818 2 677 818

1,6184 1,1440

Abreviaturas: Mv - Mais valias;  mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis;  ad - Ajustamentos desfavoráveis

Contabilista Certificada            Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

 

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

Designação

ATIVO

Designação
31 de dezembro de 2021

CAPITAL E PASSIVO

Total do Capital e do Passivo

Total do número de unidades de participação

Valor unitário da unidade de participação
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CUSTOS E PERDAS

Designação
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
CUSTOS E PERDAS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
De operações correntes 626 358,04 638 603,57
COMISSÕES
Outras, de operações correntes 66 578,01 65 560,41
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Em ativos imobiliários - 403 500,00
IMPOSTOS
Impostos indiretos 29 682,93 31 889,71
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 131 749,47 148 003,37

854 368,45 1 287 557,06
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Perdas de exercícios anteriores - 153,00

- 153,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO 1 270 289,28 -
TOTAL 2 124 657,73 1 287 710,06

PROVEITOS E GANHOS

Designação
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Outros, de operações correntes 1 355,55 327,78
GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Em ativos imobiliários 1 189 000,00 296 050,00
RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 700 752,91 704 658,88

1 891 108,46 1 001 036,66
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Ganhos extraordinários 80 334,87 -
Ganhos de exercícios anteriores 153 214,40 -

233 549,27 -
RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO - 286 673,40
TOTAL 2 124 657,73 1 287 710,06

Resultado de ativos imobiliários 1 758 003,44 449 205,51
Resultado corrente 1 036 740,01 (286 520,40)
Resultado eventual 233 549,27 (153,00)
Resultado antes de imposto sobre o rendimento 1 270 289,28 (286 673,40)
Resultado líquido do período 1 270 289,28 (286 673,40)

Contabilista Certificada                                                                                                  Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)

Demonstração dos Resultados

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)
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Demonstração dos Fluxos Monetários 

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
Rendimentos de ativos imobiliários 701 040,41 708 334,81
Contração de empréstimos 398 336,96 80 850,15
Outros recebimentos de ativos imobiliários - 1 099 377,37 - 789 184,96

PAGAMENTOS:
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 116 048,26 99 452,83
Impostos 26 365,28 27 703,77
Reembolso de empréstimos 424 136,45 30 176,79
Juros de empréstimos 556 600,13 1 123 150,12 527 436,12 684 769,51

Fluxos das operações sobre ativos imobiliários (23 772,75) 104 415,45

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
Juros de depósitos bancários 1 525,00 -
Outros recebimentos correntes - 1 525,00 - -

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 62 400,00 62 400,00
Comissão de depósito 4 027,27 3 359,51
Impostos e taxas 3 093,69 5 465,75
Despesas bancárias 34 867,73 748,18
Outros pagamentos correntes 9 336,21 113 724,90 57 082,35 129 055,79

Fluxos das operações de gestão corrente (112 199,90) (129 055,79)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários 108 416,57 -
Outros recebimentos de operações eventuais - 108 416,57 - -

Fluxos das operações eventuais 108 416,57 -

Saldo dos fluxos monetários do período   (A) (27 556,08) (24 640,34)

Disponibilidades no início do período    (B) 551 884,79 576 525,13

Disponibilidades no fim do período       (C)=(B) + (A) 524 328,71 551 884,79

Contabilista Certificada Conselho de Administração

Maria Elisabete Monteiro Resende Pedro Espírito Santo de Melo Breyner

Gabriela Alexandra Torres Pereira Ramos

Francisco Ferreira Caeiro

31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
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Anexo às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

(Valores em euros) 

Introdução 

 

O Invesfundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado é um OIC gerido pela Gesfimo - Espírito Santo, 

Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA (Sociedade Gestora), sendo as 

funções de entidade depositária (Banco Depositário) asseguradas pelo Novo Banco, SA. Em 29 de Dezembro 

de 2021 a CMVM comunicou a autorização de substituição da Gesfimo - Espírito Santo Irmãos, Sociedade 

Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA pela Imorendimento - Sociedade Gestora de 

Organismos de Investimento Coletivo, SA como entidade gestora do Invesfundo- FEIIF, substituição que 

deverá concretizar-se até 31 de Janeiro de 2022. As funções de entidade depositária (Banco Depositário) 

passarão a ser asseguradas pela Caixa Geral de Depósitos. 

O Invesfundo, com sede em Lisboa, foi constituído em 23 de março de 2006, por um prazo inicial de dez anos, 

podendo vir a ser prolongado por períodos de cinco anos. Em setembro de 2020 o prazo de duração do OIC 

foi prorrogado até 23 de março de 2026. Nos termos da Lei e do regulamento de gestão  o seu património 

integra ativos imobiliários e outros valores mobiliários legalmente autorizados. 

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro de 2015, que estabelece o 

regime jurídico dos organismos de investimento coletivo.   

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base 

nos registos contabilísticos do OIC mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de 

Investimento Coletivo, estabelecido pelo Regulamento nº 2/2005 da CMVM e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade. 

 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida neste Plano. As notas cuja numeração 

se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras anexas. As notas adicionais pretendem complementar a informação mínima 

prevista no referido Plano, com o objetivo do conteúdo do Anexo permitir uma melhor compreensão do 

conjunto das demonstrações financeiras. 

 

 

 

 



INVESFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 

 

 
 

8 
 

Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos 

 

a) Apresentação das contas 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano Contabilístico 

elaborado pela CMVM para os Organismos de Investimento Coletivo, em vigor desde 15 de abril de 2015.  

 

b) Especialização dos exercícios 

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

reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou 

pagamento. 

 

c) Ativos imobiliários 

De acordo com a Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, os ativos imobiliários em carteira são registados à média 

aritmética simples de duas avaliações efetuadas por peritos independentes. O referido valor corresponde à 

média aritmética simples das avaliações efetuadas por esses dois peritos independentes, com uma 

periodicidade mínima anual, e sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações 

significativas no valor do imóvel.  

 

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

de financiamento diretamente atribuíveis à construção do imóvel e desenvolvimento do projeto imobiliário. 

 

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

registados no Ativo, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou 

Perdas em Ativos Imobiliários na Demonstração dos Resultados. 

 

Na data da escritura, as mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na 

Demonstração dos Resultados desse exercício, sendo determinadas com base na diferença entre o valor de 

venda e o seu valor de Balanço. 

 

Os ativos imobiliários destinam-se essencialmente a arrendamento. As rendas são reconhecidas como 

proveitos no ano a que respeitam, sendo as rendas antecipadas registadas na rubrica Acréscimos e 

diferimentos passivos – receitas com proveito diferido. 

 

 



INVESFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 

 

 
 

9 
 

d) Diferimentos ativos e passivos 

Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu 

integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos 

resultados de períodos futuros. 

 

e) Contas de terceiros a receber 

As contas a receber de Clientes são mensuradas, aquando do reconhecimento inicial, ao custo, sendo 

subsequentemente mensuradas ao custo menos a imparidade, de modo a refletir o valor que se espera 

efetivamente receber. 

 

As situações irrecuperáveis são provisionadas na totalidade. Os reforços das perdas por imparidade são 

reconhecidos como gastos do período e as reversões como rendimentos. 

 

f) Contas de terceiros a pagar 

As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo respetivo justo valor e, subsequentemente, são 

mensuradas ao custo amortizado, de acordo com o método da taxa de juro efetiva, exceto quando tal 

aplicação não seja material, sendo então mensurados ao custo. 

 

g) Financiamentos 

Os financiamentos obtidos estão valorizados ao custo amortizado determinado com base na taxa de juro 

efetiva. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são reconhecidos 

no passivo pelo valor nominal recebido, o qual corresponde ao respetivo justo valor nessa data. 

Subsequentemente, os financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que inclui todos os encargos 

financeiros calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva. Quando o impacto da aplicação do 

custo amortizado não é material para a apresentação das contas o OIC apresenta os financiamentos obtidos 

ao custo. 

 

h) Juros de financiamentos 

Os gastos com financiamento são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que respeitam 

e incluem juros suportados determinados com base no método da taxa de juro efetiva. 
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i) Disponibilidades 

O OIC classifica na rubrica Disponibilidades os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e 

outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração 

de valor é insignificante. 

 

j) Unidades de participação 

O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global do 

OIC apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação 

emitidas. 

 

As subscrições e os resgates de unidades de participação são efetuados ao seu valor de mercado. A rubrica 

de Variações patrimoniais resulta da diferença entre o valor da subscrição ou do resgate e o valor base da 

unidade de participação, na data da operação. 

 

k) Comissões de gestão e de depósito 

O OIC suporta encargos com comissões de gestão e de depósito, a título de remuneração dos serviços 

prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. A comissão de gestão é calculada mensalmente 

e corresponde a 0,3% sobre o património líquido do OIC, com um limite mínimo anual de 60.000 euros. A 

comissão de depósito é também apurada mensalmente e corresponde a 0,1% sobre o património líquido do 

OIC . As bases e método de cálculo encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do OIC. 

 

As comissões de gestão e de depósito são liquidadas trimestralmente e encontram-se registadas na rubrica 

de Comissões de operações correntes da Demonstração dos Resultados. 

 

l) Taxa de supervisão 

A taxa de supervisão devida à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do OIC. 

Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa ao valor global do OIC no final de cada mês, sendo 

registado na rubrica de Comissões de operações correntes da Demonstração dos Resultados. No período em 

análise esta taxa ascendia a 0,0266‰. Sempre que o montante calculado seja inferior a 200 euros ou superior 

a 20.000 euros, a taxa mensal devida corresponderá a um desses limites. 

 

m) Imposto sobre o rendimento 

Em 1 de julho de 2015 entrou em vigor o novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Coletivo (OIC), 

consagrado no Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro. No âmbito desse novo regime fiscal foi adotado o 
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sistema de tributação ‘à saída’, passando-se a tributar os rendimentos auferidos pelos investidores em sede 

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC). 

  

Por outro lado, sobre o Valor Líquido Global do OIC passou a incidir uma taxa de 0,0125% em sede de Imposto 

do Selo, a ser liquidada trimestralmente no final do mês seguinte. 

  

A partir de 1 de julho de 2015, o rendimento dos Organismos de Investimento Coletivo passou a ser tributado 

em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) sobre o lucro tributável apurado 

anualmente, no qual não se incluem rendimentos prediais, de capitais e mais-valias, bem como os gastos 

diretamente relacionados com esses rendimentos e comissões de gestão ou outras que revertam para as 

entidades gestoras. 

  

As mais-valias apuradas a partir de 1 de julho de 2015, relativas a imóveis adquiridos até essa data, serão 

tributadas na proporção correspondente ao período de detenção dos ativos até aquela data. 

 

n) Impostos diferidos 

Decorrentes do registo de mais ou menos valias potenciais são geradas diferenças entre a base fiscal e a base 

contabilística. Neste sentido, o OIC regista impostos diferidos resultantes das mais ou menos-valias 

potenciais, apuradas a partir de 1 de julho de 2015 e relativas a imóveis adquiridos até essa data, sendo 

calculados na proporção correspondente ao período de detenção até à data de 30 de junho de 2015 

considerando que o Regulamento da CMVM nº 2/2005, de 14 de abril – Contabilidade dos Organismos de 

Investimento Coletivo preconiza no capítulo relativo ao conteúdo e regras de movimentação das contas que 

a conta 518 – Ativos por impostos diferidos e a conta 538 – Passivos por impostos diferidos deve registar o 

imposto cujo valor a receber ou a pagar ao Estado, respetivamente, apenas seja conhecido em momento 

ulterior. 

Nota 1 – Reconhecimento da valia potencial 

De acordo com a política contabilística descrita na alínea c), após a entrada em vigor da lei n.º 16/2015 de 24 

de fevereiro, os imóveis em carteira encontram-se registados à média aritmética simples de duas avaliações 

efetuadas por peritos independentes.  

O quadro seguinte apresenta a diferença entre o valor do custo dos imóveis e os respetivos valores de 

avaliação. 
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Nota 2 – Movimento das unidades de participação 

O Património do Invesfundo está titulado por 2.677.818 unidades de participação. O quadro seguinte 

evidencia as variações de capital e de valor da unidade de participação. 

 
 

Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos imobiliários 

 

 

Custo de 
aquisição          

(ver Nota 3)         
(A)

Média dos valores 
das avaliações           

(B)

Valia potencial             
(B)-(A)

U-006806-ED10-EMEF 5 893 400,00 8 776 500,00 2 883 100,00

U-006806-ED17-CMO 803 650,00 1 076 100,00 272 450,00

U-006578-FUND.OEIRAS 5 818 000,00 3 818 500,00 (1 999 500,00)

U-006579-FUND.OEIRAS 5 818 000,00 3 818 500,00 (1 999 500,00)

U-006806-ED01 A 16-FUND.OEIRAS 43 439 000,00 27 900 400,00 (15 538 600,00)

R-000847-FUND.OEIRAS 761 588,05 461 500,00 (300 088,05)

TOTAL 62 533 638,05 45 851 500,00 (16 682 138,05)

Imóveis

Descrição Saldo inicial
Transferência 
resultado ano 

anterior

Resultados do 
período

Saldo final

Valor base 2 677 818 000,00 - - 2 677 818 000,00

Variações patrimoniais (2 656 957 298,65) - - (2 656 957 298,65)

Resultados acumulados (17 510 515,54) (286 673,40) - (17 797 188,94)

Resultados do período (286 673,40) 286 673,40 1 270 289,28 1 270 289,28

TOTAL 3 063 512,41 - 1 270 289,28 4 333 801,69

Nº de unidades participação 2 677 818 2 677 818

Valor unidade participação 1,1440 1,6184

1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL

1.1 Terrenos
1.1.1 Urbanizados

Arrendados

U-006806-ED10-EMEF 9 141 fev/21 8 453 000,00 fev/21 9 100 000,00 8 776 500,00
U-006806-ED17-CMO 2 137 fev/21 1 052 200,00 fev/21 1 100 000,00 1 076 100,00

1.3 Outros projectos de construção

Habitação

U-006578-FUND.OEIRAS 7 590 fev/21 3 737 000,00 fev/21 3 900 000,00 3 818 500,00

U-006579-FUND.OEIRAS 7 590 fev/21 3 737 000,00 fev/21 3 900 000,00 3 818 500,00

U-006806-ED01 A 16-FUND.OEIRAS 55 489 fev/21 27 320 800,00 fev/21 28 480 000,00 27 900 400,00

R-000847-FUND.OEIRAS 920 fev/21 453 000,00 fev/21 470 000,00 461 500,00

TOTAL 82 867 44 753 000,00 46 950 000,00 45 851 500,00

Valor do 
Imóvel

Descrição dos imóveis Área (m2)
Data da 

Avaliação 
(1)

Valor da 
Avaliação (1)

Data da 
Avaliação 

(2)

Valor da 
Avaliação         

(2)
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O quadro seguinte detalha o valor líquido do inventário global do Invesfundo relativo aos três últimos 

exercícios. 

 
 

Nota 7 – Liquidez do OIC 

 

 

Nota 9 – Valores comparativos 

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de políticas e / ou critérios contabilísticos com 

efeitos relevantes nas demonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os aspetos 

significativos, com os valores do exercício anterior. 

Nota 10 – Valores das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais 

 

 

 

Descrição dos ativos imobiliários
Valores de 
aquisição

Custos com os 
Ativos

Encargos 
financeiros

+ / - valias 
potenciais

Ativos 
imobiliários

Fundição de Oeiras

Construções em curso

U-006806-ED10-EMEF 5 893 400,00 5 893 400,00 2 883 100,00 8 776 500,00

U-006806-ED17-CMO 803 650,00 803 650,00 272 450,00 1 076 100,00

U-006578-FUND.OEIRAS 3 932 000,00 4 241 267,57 1 576 732,43 (1 999 500,00) 3 818 500,00

U-006579-FUND.OEIRAS 3 932 000,00 4 241 267,57 1 576 732,43 (1 999 500,00) 3 818 500,00

U-006806-ED01 A 16-FUND.OEIRAS 29 359 000,00 31 906 530,87 11 532 469,13 (15 538 600,00) 27 900 400,00

R-000847-FUND.OEIRAS 477 171,29 569 208,87 192 379,18 (300 088,05) 461 500,00

TOTAL 44 397 221,29 47 655 324,88 14 878 313,17 (16 682 138,05) 45 851 500,00

2021 2020 2019

45 851 500,00 44 662 500,00 44 769 950,00

2 677 818 2 677 818 2 677 818

17,12 16,68 16,72

Valor líquido do inventário global

Nº total de Unidades de Participação

Valor líquido do inventário global por participação social

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 51 884,79 24 328,71

Depósitos a prazo e com pré-aviso 500 000,00 - - 500 000,00

TOTAL 551 884,79 - - 524 328,71

Natureza Valor

Empréstimos contraídos 41 438 522,65 Hipoteca 51 464 565,00

Rubrica do Balanço Valores
Garantias prestadas
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Nota 12 – Retenção de impostos 

Durante o presente exercício não foram efetuadas retenções na fonte sobre rendimentos prediais obtidos 

pelo Invesfundo devido à dispensa de retenção na fonte de imposto sobre esses rendimentos, quando 

obtidos por organismos de investimento coletivo, de acordo com a alínea g) do n.º 1 do art.º 97 do CIRC. 

 
Nota 13 – Discriminação das responsabilidades com e de terceiros 

 

 

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

14.1 Contas de terceiros 

 

14.2 Acréscimos de proveitos 

A rubrica de Acréscimos de proveitos refere-se a juros a receber referente a um depósito a prazo. 

 
14.3 Despesas com custo diferido 

A rubrica de Despesas com custo diferido refere-se a despesas de seguro antecipadas e a taxas de justiça a 

recuperar no valor de 999,20 euros e 2.601,00 euros, respetivamente. 

 

14.4 Comissões e outros encargos a pagar 

A rubrica Comissões e outros encargos a pagar inclui valores e taxas a pagar relativos às comissões de gestão 

e de depósito, bem como a taxa de supervisão.  

No início No fim

Valores cedidos em garantia:

Terrenos situados nas instalações da antiga “Fundição de Oeiras”, Oeiras e 
S. Julião da Barra, Oeiras

51 464 565,00 51 464 565,00

TOTAL 51 464 565,00 51 464 565,00

Tipo de responsabilidade
Montantes

2021 2020

Devedores por rendas vencidas 8 926,00 8 926,00

Outros devedores 11 374,61 5 025,94

Imposto de selo s/ imóveis de 2011 e 2012 - a recuperar 15 383,53 15 383,53

Taxas Tribunal Arbitral s/ IS s/Instrumentos Financeiros - a recuperar - 459,00

Imposto de selo s/ instrumentos financeiros de 2018 - a recuperar 40 901,86 -

TOTAL 76 586,00 29 794,47
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14.5 Outras contas de credores 

 

 

14.6 Empréstimos contraídos 

A rubrica inclui três financiamentos subscritos pelo OIC junto do Novo Banco, SA sob a forma de contrato de 

mútuo com hipoteca no montante de 30.000.000,00 euros, 8.000.000,00 euros e 2.750.000,00 euros, todos 

com data de vencimento a 8 de fevereiro de 2024. Existe ainda um descoberto bancário prestado pelo Novo 

Banco, SA no montante de 688.522,65 euros (ver Nota 10). Todos os financiamentos vencem juros anuais, 

tendo como base de cálculo a Euribor 12 meses (zero, no caso desta ser negativa), acrescida de um spread 

de 1,25% por um período anual com início a 8 de fevereiro de 2019, sendo após esse período o juros são 

calculados com base na Euribor 12 meses (zero, no caso desta ser negativa) acrescida de um spread de 1,50%, 

ou de um spread de 1,75% no período de renovação após 8 de fevereiro de 2022. 

 

14.7 Acréscimos de custos 

 

 

14.8 Receitas com proveito diferido 

Esta rubrica regista na totalidade as rendas antecipadas. 

2021 2020

Gesfimo, SA 15 600,00 -

Novo Banco, SA 1 117,13 -

CMVM 400,00 400,00

TOTAL 17 117,13 400,00

2021 2020

Imposto de Selo s/ o Valor Líquido do Fundo 537,09 384,27

Outros impostos 374,10 374,10

Credores por fornecimentos e serviços de terceiros 5 301,30 4 551,00

TOTAL 6 212,49 5 309,37

2021 2020

Provisão de juros a liquidar 567 483,24 579 067,73

Provisão de comissão de gestão a pagar - 15 600,00

Provisão de comissão de depósito a pagar - 799,26

Provisão de IMI a pagar 20 078,00 21 416,49

Provisão para Consultoria Fiscal 3 459,39 4 337,61

Provisão de Coima de Imposto Selo s/Capital (verba17.1.2) - 11 250,00

Valores reembolsados pela AT - aguarda informação detalhada 7 354,03 -

Pagamento EDP a regularizar em bancos no inicio do ano seguinte 3 870,38 -

TOTAL 602 245,04 632 471,09
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14.9 Juros e custos equiparados 

Esta rubrica corresponde essencialmente aos juros incorridos com financiamentos bancários (ver Nota 14.6), 

os quais deixaram de ser capitalizados no início de 2014. 

 

14.10 Comissões 

 

 
14.11 Perdas em ativos imobiliários  

Em 2020 o valor desta rubrica correspondia ao montante da reversão dos ajustamentos favoráveis registados 

nos ativos no exercício anterior em resultado de avaliações imobiliárias realizadas. 

 
14.12 Impostos 

 
 
14.13 Fornecimentos e serviços externos 

Esta rubrica refere-se aos custos incorridos pelo OIC relativamente aos imóveis arrendados, bem como 

custos de auditoria e avaliações do património imobiliário.  

 
 
 

2021 2020

Comissão de gestão 60 000,00 60 000,00

Comissão de depósito 4 178,01 3 160,41

Outros encargos (CMVM) 2 400,00 2 400,00

TOTAL 66 578,01 65 560,41

2021 2020

Impostos indiretos

Imposto de Selo s/Comissões de gestão 2 400,00 2 400,00

Imposto de Selo s/Comissões de depósito 167,13 126,41

Imposto de Selo s/ o Valor Líquido do Fundo 2 089,01 1 580,22

IMI- Fundição de Oeiras 18 739,51 21 495,80

AIMI- Fundição de Oeiras 6 287,28 6 287,28

TOTAL 29 682,93 31 889,71

2021 2020

Eletricidade 5 035,74 3 457,34

Seguros 11 241,21 11 341,12

Comunicações 534,85 555,10

Conservação 8 081,10 2 029,50

Reparações 26 145,72 22 086,72

Vigilância e segurança 62 759,73 43 092,10

Higiene e Limpeza 2 400,00 2 550,00

Auditoria 9 102,00 9 102,00

Avaliação de ativos 1 968,00 1 968,00

Outros custos com fornecimentos e serviços 4 481,12 51 821,49

TOTAL 131 749,47 148 003,37
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14.14 Perdas de exercícios anteriores  

O saldo desta rubrica em 2020 referia-se essencialmente à regularização do custo com uma taxa do 

tribunal arbitral.  

 
14.15 Ganhos em ativos imobiliários  

Esta rubrica corresponde aos ajustamentos efetuados nos ativos imobiliários com a realização de avaliações 

anuais periódicas (ver Nota 3). 

 

14.16 Rendimentos de ativos imobiliários  

Nos exercícios de 2021 e 2020 o saldo desta rubrica é composto integralmente por rendas faturadas a 

inquilinos de imóveis do OIC. 

 

14.17 Ganhos extraordinários 

O saldo desta rubrica registada a regularização de acerto com juros bancários. 

 

14.18 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 

O saldo desta rubrica registada a regularização do imposto de selo sobre instrumentos financeiros e os 

respetivos juros indemnizatórios, referente aos períodos 2014 e 2018, a reembolsar pela Autoridade 

Tributária. 

 

Nota 15 – Partes relacionadas 

Conforme já referido no presente anexo, o Invesfundo é gerido pela Gesfimo - Espírito Santo, Irmãos, 

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, SA, e o Novo Banco, SA assume as funções de 

Banco Depositário. 

Neste âmbito, são apresentadas de seguida as transações do Invesfundo com estas e outras entidades 

relacionadas no decurso do exercício de 2021: 

 O detalhe das comissões suportadas e do montante a liquidar pelo Invesfundo à Sociedade Gestora e ao 

Banco Depositário no âmbito das suas competências é apresentado nas Notas 14.4, 14.7 e 14.10, 

respetivamente; 

 
 Em 31 de dezembro de 2021 o Invesfundo detinha um depósito à ordem junto do Novo Banco, SA cujo 

saldo é nulo. Foram também reconhecidos 677,81 euros e 625.350,51 euros relativos a despesas associadas 

à conta de depósitos à ordem e a juros dos contratos de financiamento, respetivamente; 
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 Existem três financiamentos prestados pelo Novo Banco, SA, bem como um descoberto bancário, conforme 

descrito na nota 14.6. 

 

Nota 16 – Riscos financeiros 

O risco financeiro consiste no risco do justo valor e/ou nas variações não expectáveis dos fluxos de caixa 

futuros associados aos ativos/passivos do OIC, com implicações no valor patrimonial do OIC. 

No desenvolvimento das suas atividades correntes, o OIC está exposto a uma variedade de riscos financeiros 

suscetíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais, de acordo com a sua natureza, se podem agrupar 

nas seguintes categorias:  

 Risco de taxa de juro; e, 

 Risco de crédito.  

 
A gestão dos riscos financeiros exige a aplicação criteriosa de um conjunto de regras e metodologias 

aprovadas pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora cujo objetivo último é a minimização do 

seu potencial impacto negativo no valor patrimonial e no desempenho do OIC. Com este objetivo, toda a 

gestão é orientada em função de duas preocupações essenciais: 

 
 Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados e fluxos de caixa sujeitos a situações de risco e;  

 Limitar os desvios face aos resultados previsionais, através de um planeamento financeiro rigoroso.  

 

Por regra, o OIC não assume posições especulativas, pelo que geralmente as operações efetuadas no âmbito 

da gestão dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo de riscos já existentes e aos quais o OIC se 

encontra exposto.  

 
A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identificação e avaliação - é conduzida pela Direção Financeira 

da Sociedade Gestora, de acordo com políticas aprovadas pelo Conselho de Administração.  

 

Risco de taxa de juro  

O risco de taxa de juro decorre do impacto das oscilações das taxas de juro de mercado poderem vir a ter na 

alteração do justo valor e/ou fluxos de caixa dos ativos/passivos do OIC, com impacto negativo no seu valor 

patrimonial. A exposição do OIC ao risco de taxa de juro advém dos financiamentos bancários contratados a 

taxa variável.  
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Risco de crédito 

O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir as suas obrigações ao abrigo de um instrumento 

financeiro originando uma perda. O OIC encontra-se sujeito a risco no crédito no que concerne à sua 

atividade operacional. 

A gestão do risco de crédito relativo a clientes e outras contas a receber é efetuada da seguinte forma:  

 Seguindo políticas procedimentos e controlos estabelecido pelo OIC;  

 Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base em critérios de avaliação interna;  

 Os valores em dívida são regularmente monitorizados e os fornecimentos para os clientes mais 

significativos estão normalmente cobertos por garantias. 

 

Nota 17 – Acontecimentos subsequentes 

 

Em 23 de abril de 2021 foi deliberado em Assembleia de Participantes a substituição da entidade gestora do 

Invesfundo, tendo sido proposta a Imorendimento – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 

Coletivo, SA como nova entidade responsável pela gestão. Em 29 de dezembro de 2021 a CMVM comunicou 

a autorização de substituição da Gesfimo - Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo, SA pela Imorendimento - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, 

SA como entidade gestora do Invesfundo- FEIIF, substituição que deverá concretizar-se até 31 de Janeiro de 

2022. 

 

Nota 18 – Remunerações de colaboradores e órgãos sociais da sociedade gestora 

 

A Sociedade Gestora encerrou o exercício de 2021 com um total de dois colaboradores e três membros do 

Conselho de Administração.  

    

 

Nota 19 – Nota Final 

Em reunião de 12 de março de 2019, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários deliberou, para efeitos do disposto no Artigo 131º do Código do Procedimento Administrativo, a 

2021 2020

Remunerações dos órgãos de gestão e fiscalização 314 639 382 605

Remunerações dos colaboradores 97 083 165 354

Encargos sociais dos órgãos de gestão 107 115 122 798

Encargos sociais dos colaboradores 24 010 43 139

TOTAL 542 846 713 896
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extinção do procedimento de registo para a atividade de gestão de organismos de investimento imobiliário, 

ao abrigo da Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, apresentado pela Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, com fundamento na desistência apresentada em 7 de 

dezembro de 2018 por esta Sociedade Gestora àquela Comissão, pelo que nesta sequência e a partir desta 

data, verifica-se a impossibilidade de realização de investimentos adicionais, devendo ser prosseguida uma 

politica ativa de desinvestimento. Em 6 de março de 2020 foi deliberado em Assembleia Geral da entidade 

gestora a alteração da sua denominação para Gesfimo – Espírito Santo Irmãos, Sociedade Gestora de 

Organismos de Investimento Coletivo, SA. 






















