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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Beirafundo 

Relatório de Atividade e Contas relativo ao exercício de 2021 

 

Senhores Subscritores, 

Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão, apresentamos as contas do Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado Beirafundo, relativas ao ano de 2021, para vossa apreciação. 

As contas foram auditadas pela Sociedade de Revisores Oficias de Contas “BDO & Associados, 
SROC Lda.”. 
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1. Enquadramento Macroeconómico 

O ano de 2021 foi um ano de recuperação económica. Apesar dos avanços e recuos das medidas 
de contenção da pandemia de Covid-19, a maior parte das economias recuperou em parte, ou na 
totalidade, o nível de produto de 2019, observando-se contudo diferentes ritmos de recuperação entre 
países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. 

De acordo com o FMI, o PIB total dos países desenvolvidos deverá atingir em 2022 o valor que 
em 2019 se previa viesse a atingir em 2022, e até exceder as previsões feitas nesse ano para 2024 em 
0,9%, indicando uma plena recuperação. Por outro lado, o FMI prevê também que os países em 
desenvolvimento (excluindo a China e a Índia) deverão continuar 5,5% abaixo das previsões pré-
pandemia de produto para 2024, sustentando esta diferença de expectativas com a menor capacidade 
financeira destas economias de aplicar medidas de suporte ao crescimento e recuperação, a inflação, 
o risco “de-anchoring”, entre outros.  

Apesar da recuperação, 2021 trouxe alguns problemas, como a disrupção das cadeias de 
logística e distribuição a nível mundial que, aliados a uma política monetária fortemente acomodatícia 
e ao sucesso das demais medidas contra cíclicas para estimular a procura a levaram a recuperar mais 
rápido que a oferta e, por consequência, a um aumento extraordinário e significativo da inflação. Nos 
EUA, a inflação anual homóloga em Dezembro, chegou aos 7%, a mais alta desde 1982. Na zona Euro 
este indicador atingiu os 5%, sendo de destacar que esta se sente a diferentes níveis nos seus vários 
membros, contrastando por exemplo as inflações homólogas registadas em Dezembro em Espanha, 
na Alemanha e na Holanda de 6,5%, 5,3% e 6,7%, respectivamente, vs. por exemplo em Portugal que 
rondou os 2,7% no mesmo período.  

 
Tabela 1 - Sumário dos principais indicadores económicos para as economias em destaque (FMI e Trading Economics baseado 
nos Institutos de estatística de cada país) 

 

  Taxa de Crescimento Taxa 

  PIB Inflação Desemprego Divida/PIB 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

EUA 6.0% (3.4%) 7.0% 1.4% 3.9% 8.3% 122.5% 129.5% 

China 8.0% 2.3% 1.5% 2.4% 5.1% 4.2% 72.1% 69.0% 
     Alemanha 3.1% (4.6%) 5.3% 0.4% 5.2% 3.8% 72.5% 69.1% 

     Reino Unido 6.8% (9.8%) 5.4% 0.9% 4.1% 4.5% 96.1% 97.1% 
     França 6.3% (8.0%) 2.8% 0.5% 8.1% 8.0% 115.2% 115.1% 
     Itália 5.8% (8.9%) 3.9% (0.1%) 9.2% 9.3% 154.2% 155.8% 

     Espanha 5.7% (10.8%) 6.5% (0.3%) 14.6% 15.5% 119.6% 119.9% 

     Portugal 4.8% (8.4%) 2.7% (0.1%) 6.7% 7.0% 130.5% 135.2% 

Zona Euro 5.0% (6.7%) 5.0% 0.3% 7.2% 7.9% 98.3% 97.8% 
Japão 2.4% (4.6%) 0.8% - 2.8% 3.6% 257.0% 254.1% 

Rússia 4.7% (3.0%) 8.4% 3.4% 4.3% 5.8% 18.5% 17.8% 

Índia 9.5% (7.3%) 5.6% 6.2% 6.9% 7.1% 85.0% 74.0% 

Brasil 5.2% (4.1%) 10.1% 3.2% 12.1% 13.5% 81.0% 88.8% 
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Na zona Euro, uma das principais medidas de combate à crise induzida pela resposta 
governamental à pandemia da Covid-19 foi a compra de activos através do Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP). O PEPP, que consiste na compra de obrigações corporativas e do sector 
público, teve uma dotação total de €1.850 mil milhões, e visa reduzir os custos de contracção de 
empréstimos e aumentar a concessão de crédito. O Asset Purchase Programme (APP), que já estava 
em curso desde 2014, abriga as aquisições líquidas mensais do ECB que foi fortemente incrementado 
para responder à crise está, tal como o PEPP, em fase de redução com o intuito de assegurar a 
estabilização da inflação no médio prazo, devendo voltar aos c. de €20 mil milhões mensais a partir de 
Outubro de 2022 (vs. c. €50 mil milhões durante o período de resposta). Ambas as medidas, resultaram 
num aumento de liquidez e redução dos custos de financiamento em 2021, devendo ter contribuído 
para a recuperação do consumo e do investimento na zona Euro. 

É possível que venha a haver um aumento das taxas de juro mesmo depois da diminuição dos 
programas de compra de activos se esta ainda for necessária para controlar a inflação. Neste 
momento, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento, as taxas de juro 
aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito 
permaneceram inalteradas em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respectivamente. O Banco Central Europeu 
(BCE) continuou a assegurar as operações de refinanciamento de prazo alargado que permanece uma 
fonte de financiamento atractiva para os bancos, apoiando a concessão de crédito bancário às 
empresas e às famílias.  

Estas medidas do BCE fizeram com que o PIB a preços de mercado da zona Euro subisse 
aproximadamente 5,0% em relação a 2020 impulsionado pela retoma da actividade privada, a 
conversão em consumo das poupanças acumuladas durante os confinamentos e, especialmente, do 
aumento da despesa e da dívida pública que terá atingido 98,3% do PIB em 2021 (vs. 97,8% em 2020). 
O BCE reiterou o optimismo em relação à estabilização da inflação a médio prazo em 2%, na 
conferência de imprensa de 16 de Dezembro de 2021, mas garantiu que se manterá flexível para uma 
eventual mudança das políticas monetárias que possa ser necessária. Em 2021, as exportações líquidas 
da zona Euro aumentaram 1,4% em relação a 2020 e o nível de desemprego subiu para 7,2%. 

Em linha com a zona Euro, a economia portuguesa não escapou às consequências das medidas 
restritivas de combate à Covid-19. Estas restrições afectaram a maioria do tecido empresarial, já de si 
frágil por ser dominado por pequenas e médias empresas e tiveram um especial no turismo, como 
evidenciado pela queda do Consumo de Turismo No Território Económico (CTTE) que caiu de 15,3% 
em do PIB em 2019 para 8% em 2020. Estes decréscimos na actividade económica levaram a uma 
contracção de 8,4% do PIB em 2020, ainda só parcialmente recuperada pelo crescimento estimado de 
4,8% em 2021. Esta recuperação permitiu a redução do rácio dívida pública / PIB para 130,5% (c. 135% 
em 2020) não obstante o défice esperado estar acima dos 4%. Ainda durante este processo de 
recuperação o desemprego baixou para os 6,7%, 0.2 p.p. abaixo do mesmo período em 2019. As 
exportações apresentam valores próximos dos valores de pré-pandemia e é esperado que o PIB supere 
o crescimento de 2021 ao crescer 5,8% em 2022, devendo, contudo, ter-se em atenção a inflação que, 
como já referido no ano transacto terá já atingido os 2,7% em 2021 (Dezembro 2021) contra os 5,0% 
da União Europeia. 
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Tabela 2 - Sumário dos principais indicadores económicos em Portugal 5 

Em Portugal, a espera-se que a recuperação se alicerce significativamente com a execução do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no qual estão provisionados €2.460 M para a Transformação 
Digital, €3.059M para a ajuda na Transição Climática e €11.125M para a reforçar a resiliência social, 
nomeadamente, nos sectores da saúde, habitação, infra-estruturas, entre outros. Em meados de 
Outubro, o chumbo do Orçamento de Estado fez o Governo cair, não devendo ter tido grandes 
repercussões em 2021, mas podendo impactar a execução deste plano em 2022 e com este a 
recuperação da economia nacional. 

Nos EUA, as políticas de apoio à economia foram muito mais rápidas e agressivas que na Europa 
tendo sido já executada uma panóplia de programas de ajuda na retoma da actividade económica que 
incluiu a distribuição de “cheques estímulo” pelos cidadãos. Em resposta à crise a FED diminuiu as 
taxas de juros e de depósitos e seguiu uma política de “forward guidance” para controlar as 
expectativas dos investidores e dos consumidores, bem como autorizou a compra de Títulos de 
Tesouro e de “Mortgage-Backed Securities (MBS)”. Em Novembro de 2021, a FED divulgou que iria 
começar a diminuir o ritmo da compra de activos com o objectivo de estabilizar a inflação em valores 
próximos dos 2%.  

Os índices de confiança dos consumidores e das empresas recuperaram para os níveis pré 
pandemia, o desemprego situou-se nos 3,9% e o crescimento do PIB em 2021 estima-se que tenha 
rondado os 6%. O mercado bolsista, fruto também de um crescimento significativo de investidores de 
retalho, experienciou níveis crescentes de volatilidade, mas atingiu máximos históricos revelando 
algum optimismo com a recuperação. 

A China por seu lado continua o seu ininterrupto caminho de crescimento (cresceu mesmo 
durante 2020) e continua a aumentar a sua relevância económica no panorama mundial tendo 
crescido 8% em 2021, mas sem vários dos efeitos secundários que se estão a sentir nos EUA ou na 
Europa já que a sua inflação se manteve estável nos 1,5%, e a taxa de desemprego nos 5,1%. No início 
do ano, a China começou a adoptar políticas fiscais menos expansionistas sendo que as políticas 
monetárias da China se mantiveram idênticas a 2020 e não existem ainda previsões para a alteração 
das mesmas. 

 

 

  Taxa de Crescimento 

  2020 2021 2022 

Produto Interno Bruto (8.4%) 4.8% 5.8% 

     Consumo Privado  (7.1%) 5.0% 4.8% 
     Consumo Público 0.4% 4.8% 1.4% 

     Formação Bruta de Capital Fixo 2.7% 4.9% 7.2% 
Exportações  (18.9%) 9.6% 12.7% 

Importações  (12.1%) 10.3% 9.3% 

Emprego (1.9%) 2.5% 1.6% 
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1.1. Mercado Imobiliário em Portugal 

Em 2021 o investimento imobiliário institucional em Portugal deverá ter-se ficado pelos c. € 2.2 
mil milhões, representando uma queda de 21% face ao valor registado em 2020, mas ainda assim o 5º 
maior de sempre. No entanto, este valor terá até ficado aquém do que poderia ter sido, dado que 
eventualmente alguns atrasos extraordinários adiaram o fecho de uma transacção de um portfólio de 
activos turísticos de c. € 800 milhões para princípio de 2022. Ilustrando que a queda de volume será 
mais uma casualidade estatística que uma efectiva quebra de interesse e atractividade do mercado 
imobiliário nacional. No total de investimento institucional e compra de casas, o volume de 
transacções deverá ter chegado aos € 33 mil milhões, um valor 10% superior ao de 2020 de acordo 
com a JLL. 

O preço da habitação continuou a sua tendência ascendente, tendo crescido c. 9,9% em 2021 
de acordo com o Eurostat, seguindo uma tendência Europeia de crescimento (T3 2021 – T3 – 2020). O 
INE regista a subida do valor mediano das casas para €1.268 por metro quadrado, um recorde de 2019. 
Esta subida de preços é acompanhada também por uma subida do volume total transaccionado 
evidenciando a forte procura de que este sector tem sido alvo, tendo-se atingido em 2021 c. € 30 mil 
milhões, c. 15% acima dos 26.2% de 2020 de acordo com a JLL. 

No sector dos escritórios, apesar de se manter a principal classe de investimento para 
rendimento, representando 40% do total do investimento institucional, a recuperação continua 
moderada ainda motivada pela incerteza e eventual alteração permanente do paradigma das 
empresas quanto à flexibilidade do local de trabalho, e eventualmente motivando evoluções ambíguas 
para diferentes activos dentro do sector. A crescente adopção de um regime híbrido de trabalho e 
teletrabalho poderá ter motivado a redução da área média das ocupações contratualizadas em 2021 
que se fixou nos 990 metros quadrados (-36% vs. 2020). Apesar de uma menor taxa de ocupação que 
em 2020, as rendas praticadas nas zonas centrais de Lisboa aumentaram  €0.5 o metro quadrado por 
mês, potencialmente evidenciando um reforço da procura por estas áreas em detrimento das zonas 
mais longe do centro, onde se poderá vir a observar uma maior dificuldade de captação de inquilinos, 
não sendo ainda possível tirar grandes conclusões pelas evoluções de 2021, dado que curiosamente a 
desocupação terá crescido em todas as zonas excepto a zona 6 (A5) onde se observou um marginal 
decréscimo. No entanto no que toca ao investimento propriamente dito a performance continua 
positiva, tendo havido várias transacções de relevo tal como a aquisição, por uma empresa norte-
americana, de 15 edifícios (de um total de 22) no parque de escritórios Quinta da Fonte por um valor 
entre os 125 e 130 milhões, ou, particularmente interessante, a transacção com uma yield abaixo de 
4%, estima-se que seja um novo recorde, numa aquisição de c. €50M no segundo trimestre de 2021. 

No retalho continua o crescimento do e-commerce e com isso a redução relativa da importância 
do retalho físico, e assim do respectivo imobiliário, especialmente em zonas menos consolidadas. Não 
obstante isto, de acordo com a C&W no mundo físico mantém-se a preponderância do comércio de 
rua e a aposta num comércio de proximidade, mesmo para as cadeias das tradicionais grandes 
superfícies (retalho alimentar), representando c. 62% do total das operações de ocupação, também o 
maior interesse de lojas de grande dimensão como as de retail parks ou standalones observou um 
significativo crescimento. Apesar destas incertezas, não se verificaram alterações muito materiais das 
rendas nem dos yields, tendo contudo o volume de investimento tido menos representatividade que 
em anos anteriores (<10%). 
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O sector de logística terá sido o principal beneficiado da crise resultante das medidas de 
contenção da pandemia de covid-19, com a sua reforçada atractividade e valorização sentida por todo 
o mundo a materializar-se agora com maior impacto no mercado Português em 2021. Apesar da 
relativa falta de dados sobre o sector dificultar as decisões dos investidores quanto a este sector, nos 
últimos anos assistimos finalmente a um reforço da promoção especulativa de novos parques 
logísticos, estando actualmente mais de 170 mil metros quadrados de construção em 
desenvolvimento, certamente motivados pelo crescimento da procura por last mile logistics e maior 
actividade de ocupação, tendo-se registado até ao 3º trimestre um recorde de c. 393 mil metros 
quadrados arrendados (C&W) e pela há muito esperada compressão das prime yields, que 
apresentavam um hiato difícil de explicar superior a 2% face às yields de escritórios, para 5,25% em 
Lisboa aumentando o valor destes activos. 

A recuperação do sector do turismo tem sido caracterizada por altos e baixos, com as diferentes 
medidas de contenção praticadas nos diversos países. Mesmo assim, nos primeiros 11 meses de 2021, 
as estadias aumentaram 40,4% em relação a 2020, mas mesmo assim, ainda está 47,7% abaixo dos 
valores de 2019. Este aumento foi suportado, principalmente, por um aumento da procura doméstica. 
Devido ao aumento do aumento das estadias, é expectável que o “average daily rate” tenha crescido 
em 2021. 

De destacar também a maior penetração da tendência mundial de investimento com vertente 
ESG ao imobiliário e assim a crescente implementação de medidas para a diminuição das emissões de 
dióxido de carbono das infra-estruturas e a criação de edifícios sustentáveis. Estima-se que o 
imobiliário seja responsável por c. 40% do consumo energético de 36% das emissões de carbono da 
UE, logo existe uma pressão maior para a criação deste tipo de iniciativas que se reflecte também em 
ganhos para os investidores, dado que edifícios que já tenham estas infra-estruturas de futuro têm 
sido mais procurados por cumprirem com os novos critérios de investimento e por isso apresentam 
maiores capital values.  

1.2. Fundos de Investimento Imobiliário em Portugal 

De acordo com as estatísticas da CMVM, em Dezembro de 2021, o valor sob gestão dos fundos 
de investimento imobiliário (FII + FEII + FUNGEPI) atingiu os €10.923 milhões, mais 0.8% do que em 
Dezembro de 2020. Este valor é maioritariamente sustentado pelo aumento de 11,2% no montante 
investido em imóveis de serviços dentro dos fundos FII, FEII e FUNGEPI. Os países da UE foram o 
destino da totalidade do investimento feito em activos imobiliários, tendo 47,7% da carteira dos FII e 
FEII abertos sido aplicados em imóveis do sector de serviços. No que toca a entidades gestoras, a 
Square AM (11,6%), a Interfundos (11,2%) e a Caixa Gestão de Activos (8,5%) registaram as quotas de 
mercado mais elevadas. A Norfin deixa assim de ocupar o 5º lugar de 2020, registando agora 3,5% da 
quota de mercado o que corresponde à 11ª posição. 
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2. Atividade do Fundo 

2.1 Caracterização 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado BEIRAFUNDO iniciou a sua atividade em 19 de 
Junho de 2007, com um capital social inicial de €5.000.000 e com uma duração de 5 anos, prorrogável 
por períodos sucessivos de 3 anos. 

Em 19 de Junho de 2012 foi comunicada à CMVM a prorrogação por um período adicional de 
cinco anos, de acordo com o regulamento de gestão em vigor naquela data, com efeitos a partir de 19 
de Junho de 2012, conforme deliberação da Assembleia de Participantes de 1 de Junho de 2012. 

Em 29 de Dezembro de 2016 foi comunicada à CMVM a prorrogação por um período adicional 
de três anos, de acordo com o regulamento de gestão em vigor naquela data, com efeitos a partir de 
19 de Junho de 2017, conforme deliberação da Assembleia de Participantes de 14 de Dezembro de 
2016. 

A duração do Fundo foi prorrogada por um período adicional de 5 anos a partir de 19 de Junho 
de 2020 (termo do período atual do Fundo) até 19 de Junho de 2025, por deliberação da Assembleia 
de Participantes de 27 de Novembro de 2019. 

Até 30 de Setembro de 2019, a administração, gestão e representação do Fundo competiam à 
Fundger – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., Desde a referida data, 
após a obtenção da autorização da CMVM necessária para esse efeito, a administração, gestão e 
representação do Fundo competem à Norfin - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliários, SA. 

O Fundo tem como principal objetivo alcançar uma valorização crescente do capital investido, 
numa perspetiva de médio e longo prazo, através da constituição e gestão de uma carteira de valores 
e ativos predominantemente imobiliários, e em obediência a sãos critérios de segurança, rentabilidade 
e liquidez. 

O investimento em ativos imobiliários é realizado preferencialmente nos Concelhos de Lisboa 
e limítrofes. 

O Fundo é constituído por 558.047 unidades de participação, com o valor unitário de 
€1.000,0000. 

Em 31 de Dezembro de 2021 o total de ativos do fundo era de €52.466.260, dos quais 
€52.466.260 correspondentes a aplicações em ativos imobiliários, e o restante fundamentalmente em 
depósitos bancários de cerca de €5.141.383. Nesta data o Valor Líquido Global do Fundo era de 
€15.440.791 . 

O Fundo tem dois financiamentos bancários junto da Caixa Geral de Depósitos, no total de 
€37.695.402. 
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Dados Históricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os honorários referentes à revisão legal das contas de 2021 ascendem a €9.852 acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor. O valor faturado diz respeito à certificação da UP com vista aos aumentos de 
capital ocorridos (€4.686) e o remanescente (€5.166) relativo à auditoria de 2021. 

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

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

O património imobiliário do Fundo é constituído por quatro imóveis: Blue Gardens, REAL 
FORTE III, VERDE PARQUE 5.01.02 e VERDE PARQUE 5.01.03. O Blue Gardens é o único imóvel em 
construção acabada, sendo os restantes projetos de construção, cujas obras foram reiniciadas em 
2020. 

O Resultado Líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, no montante de 
€3.680.359, será integralmente transferido para Resultados Transitados. 

 

Ano VLGF Nº UP's em circulação Valor UP Rendibilidade
2019 7.323.655 356.779 20,5271 49,27%
2020 6.731.486 356.779 18,8674 -8,09%
2021 15.440.791 548.047 27,6693 46,65%

(valores em euros)

2019 2020 2021
Proveitos 2.153.016 1.729.707 5.836.133
Custos 1.480.574 2.321.876 2.155.774
Resultado Líquido 672.442 -592.169 3.680.359
(valores em euros)

Discriminação de custos suportados pelo fundo 2019 2020 2021
     Impostos 104.832 61.136 66.089
     Comissão de Gestão 103.276 282.609 357.502
     Comissão de Depósito 19.046 19.714 29.302
     Taxa de Supervisão 2.513 2.400 3.123
     Custos de Auditoria 7.565 8.733 9.852
(valores em euros)
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2.1. Política de Investimento 

O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma 
valorização crescente de capital em obediência a sãos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, 
através da constituição e gestão de uma carteira de valores e ativos predominantemente imobiliários, 
nos termos da lei e do presente Regulamento. Neste contexto, a administração do Fundo por conta e 
no interesse exclusivo dos Participantes tem em vista a maximização do valor das participações e dos 
rendimentos a distribuir aos Participantes e o bom desempenho das respetivas finalidades 
económicas, sociais e financeiras. 

Para a realização eficaz dos objetivos que se propõe, a política de aplicações do Fundo é 
norteada por princípios de diversificação de riscos e de liquidez, e por critérios de rentabilidade efetiva 
ou potencial no tocante às aplicações em imóveis e à respetiva exploração, obedecendo às regras 
definidas na lei e no presente Regulamento. 

Sem prejuízo do aproveitamento de outras oportunidades que a análise da situação e da 
evolução previsível do mercado permitam em cada momento detetar, o Fundo dirigirá 
preferencialmente o seu investimento para projetos de construção de imóveis destinados a habitação, 
comércio, logística e serviços, para posterior venda ou arrendamento. 

O património do Fundo pode ser investido em: i. Aquisição de prédios urbanos ou em prédios 
rústicos ou mistos, desde que neste último caso se enquadrem no âmbito do parecer genérico da 
CMVM sobre o conceito de prédios urbanos, destinados ao desenvolvimento e alargamento de zonas 
urbanas ou programas de construção, ii. Participações em sociedades imobiliárias (não sendo imposto 
qualquer limite ao investimento) ou noutros fundos de investimento imobiliário, e iii. A título acessório 
numerário, depósitos bancários suscetíveis de mobilização antecipada, certificados de depósito, 
unidades de participação de fundos de tesouraria, valores mobiliários representados ou garantidos por 
um Estado membro da União Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. 

O investimento em ativos imobiliários será realizado em Portugal, preferencialmente nos 
Concelhos de Lisboa e limítrofes, incluindo os localizados na margem Sul do Tejo, sem prejuízo do 
investimento em imóveis localizados noutras cidades. 
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2.2. Valorização de Imóveis 

 

Métodos de avaliação 

Os peritos avaliadores de imóveis devem utilizar pelo menos dois dos seguintes métodos de 
avaliação, escolhendo em cada circunstância aqueles que se mostrem mais adequados à avaliação do 
imóvel em causa:  

• Método comparativo; 

• Método do custo; 

• Método do rendimento. 

Sempre que considere existirem circunstâncias especiais que não permitam a determinação 
adequada do valor do imóvel com base nos métodos mencionados no número anterior, o perito 
avaliador pode recorrer a métodos alternativos, devendo indicar no relatório de avaliação, de modo 
fundamentado, as razões que o levaram a excluir os métodos mencionados anteriormente, assim 
como aquelas que justificam a opção pelo método de avaliação adotado. Adicionalmente deve 
apresentar no relatório de avaliação o valor do imóvel que resulte da aplicação do método aplicável 
em condições normais (comparativo, custo ou rendimento) que se revele menos desadequado. Pode 
o avaliador, em condições particulares e devidamente justificadas no relatório de avaliação, decidir 
pela utilização de apenas um dos métodos acima listados quando é justificadamente desadequada a 
utilização dos outros métodos pelas especificidades do imóvel e do mercado em que se insere. 

 

Valorização dos imóveis 

Os imóveis são valorizados pela média simples dos valores atribuídos por dois peritos avaliadores 
de imóveis. 

Caso os valores atribuídos difiram entre si em mais de 20 %, por referência ao valor menor, o 
imóvel em causa é novamente avaliado por um terceiro perito avaliador de imóveis. 

Sempre que ocorra uma terceira avaliação, o imóvel é valorizado pela média simples dos dois 
valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor da terceira avaliação caso 
corresponda à média das anteriores. 

Os imóveis são valorizados pelo respetivo custo de aquisição, desde o momento em que passam a 
integrar o património do organismo de investimento coletivo e até que ocorra uma avaliação exigida 
de acordo com o referido anteriormente. 

A valorização dos Projetos de Construção está sujeita às seguintes regras: 

• Na avaliação dos projetos de construção considera-se uma alteração significativa do valor do 
imóvel a incorporação de valor superior a 20 % relativamente ao custo inicial estimado do projeto, de 
acordo com o auto de medição da situação da obra elaborado pela empresa de fiscalização.  

• A periodicidade de realização dos autos de medição deve ser adequada ao cumprimento do 
requisito anterior.  
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• Para efeitos da avaliação de projetos de construção, os autos de medição da situação da obra 
são obrigatoriamente facultados ao perito avaliador de imóveis e anexos ao respetivo relatório de 
avaliação. 

 

Periodicidade 

Os imóveis são avaliados por, pelo menos, dois peritos avaliadores nas seguintes situações: 

a) Com uma periodicidade mínima de 12 meses; 

b) Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da avaliação do 
imóvel ser superior a 6 meses relativamente à data do contrato em que é fixado o preço da transação; 

c) Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do 
imóvel, nomeadamente a alteração da classificação do solo; 

d) Previamente a qualquer aumento ou redução de capital, com uma antecedência não superior 
a seis meses, relativamente à data de realização do aumento ou redução; 

e) Previamente à fusão e cisão de OII, caso a última avaliação dos imóveis que integrem os 
respetivos patrimónios tenha sido realizada há mais de seis meses relativamente à data de produção 
de efeitos da operação; 

f) Previamente à liquidação em espécie de OIC, com uma antecedência não superior a seis 
meses, relativamente à data da sua liquidação. 

No que respeita a projetos de construção, projetos de reabilitação e obras de melhoramento, 
ampliação e requalificação de imóveis de montante significativo, a avaliação deve ser realizada por, 
pelo menos, dois peritos avaliadores nos seguintes termos: 

a) Previamente ao início do projeto; 

b) Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis 
de induzir alterações significativas no valor do imóvel; 

c) Em caso de aumento e redução de capital, de fusão, de cisão ou de liquidação, com uma 
antecedência máxima de três meses. 

São considerados Projetos de reabilitação e obras de melhoramento, ampliação e requalificação 
de imóveis de montante significativo, quando representam pelo menos 50 % do valor final do imóvel. 

 

Pluralidade e rotatividade dos peritos avaliadores de imóveis 

A seleção dos peritos avaliadores de imóveis é efetuada por forma a assegurar a sua adequada 
pluralidade, não podendo haver a contratação de peritos ou empresas que se encontrem numa 
situação de incompatibilidade. 

Em cada avaliação de um imóvel deve participar um perito avaliador que não tenha avaliado o 
imóvel na data da avaliação anterior. 

Um imóvel não pode ser avaliado: 

Pelo mesmo perito avaliador em mais do que duas datas sucessivas; 

Em cada período de quatro anos, pelo mesmo perito avaliador em mais do que 50 % das 
valorizações. 
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Estes requisitos não são aplicáveis às avaliações de projetos de construção ou de reabilitação de 
imóveis ou de obras de melhoramento, ampliação e requalificação de imóveis de montante 
significativo, caso em que os mesmos peritos avaliadores podem realizar todas as avaliações exigíveis 
até à conclusão do projeto ou da obra. 

 

No exercício de 2021 a Entidade Gestora confirma que os imóveis foram valorizados de acordo 
com as regras de valorização indicadas, conforme os métodos previstos na regulamentação, e que os 
critérios utilizados pelos peritos avaliadores são adequados. 

 

2.3. Atividade ao longo de 2021 

Relativamente aos projectos em carteira e apesar do efeito da pandemia no nosso país conseguiu-
se retomar as obras e suas empreitadas, estando o processo a decorrer dentro do prazo temporal 
definido. Não se verificaram impactos em 2021 associados à COVID-19, nomeadamente, na liquidez, 
decisão do reinicio do desenvolvimento do projeto imobiliário e na comercialização (que depende da 
fase de construção do projeto). 

No ano de 2021, deu-se continuidade à comercialização das frações do empreendimento Blue 
Gardens, encontrando-se 1 fração em carteira e iniciou-se a comercialização das frações do Real Forte 
II e continuaram as obras dos restantes imóveis. 
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2.4. Perspetivas para 2022 

As perspetivas para o ano de 2022 são de atingir uma sólida e constante valorização das carteira 
de imóveis que constituem o Fundo. Nos dois empreendimentos que se encontram por finalizar – Real 
Forte III e Verde Parque - prevê-se a continuação dos trabalhos de construção civil tendo em vista a 
sua conclusão. Paralelamente, será dada continuidade  aos processos de comercialização das frações 
no mercado de venda para o caso do Real Forte III e de arrendamento para o caso do Verde Parque.  
Relativamente à fração por vender no empreendimento Blue Gardens serão desenvolvidos esforços 
no sentido de comercializar esta última unidade. 

 

  

Lisboa, 21 de Março de 2022 

Norfin, SGOIC, SA. 

174

17.038

6.178

13.080

Imóvel por Área Bruta (m2)

BLUE GARDENS

REAL FORTE III

VERDE PARQUE 5.01.02

VERDE PARQUE 5.01.03
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2021
Ativo Ma is - Menos- Ativo 2020

ATIVO Notas bruto -va l ias -va l ias l íquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2021 2020

ATIVOS IMOBILIÁRIOS: CAPITAL DO FUNDO:
Terrenos  1 e 3  -  -  -  -  - Unidades  de pa rticipaçã o 2 558.047.000 356.779.000
Construções 1 e 3 44.974.485 7.504.150 12.375 52.466.260 38.508.530 Variações  Patri moniais  2  (526.053.150)  (329.814.096)
Outros  Activos 3 513.429  -  - 513.429  - Resultados  Trans i tados  2  (20.233.418)  (19.641.249)

Tota l  de Activos  Imobi l iá rios  45.487.914 7.504.150 12.375 52.979.690 38.508.530 Resultados  Líquidos  do período 2 3.680.359  (592.169)
Tota l  do capital  do fundo 15.440.791 6.731.486

CONTAS DE TERCEIROS AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
Devedores  por rendas  vencidas   -  -  - Ajus tamentos  de dívida s  a  receber - - 
Outras  Contas  de Devedores  14 4.542 4.542 2.614 Provisões  Acumuladas 11 106.809 209.307 

Tota l  dos  Va lores  a  Receber 4.542 4.542 2.614 Tota l  de Provisões  Acumuladas 106.809 209.307 

DISPONIBILIDADES: CONTAS DE TERCEIROS:
Depós itos  à  ordem 7 5.141.383 5.141.383 887.369 Comissões  e outros  encargos  a  pagar 14 69.372 200
Depós itos  a  prazo 7  -  -  - Outras  contas  de credores 14 2.330.857 941.554

Tota l  das  di sponibi l idades 5.141.383 5.141.383 887.369 Empréstimos  não ti tula dos 14 37.695.402 31.080.666
Adianta mentos  por conta  de imóveis  3.142.906 50.000

Tota l  dos  Va lores  a  Pagar 43.238.536 32.072.420
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

Acréscimos  de Proveitos  16 928.734 928.734 20.197 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
Despesa  com custo di ferido 16 36.673 36.673 864 Acréscimos  de Custos  16 278.279 281.409
Outros  Acréscimos  e Di ferimentos  16  -  -  - Recei tas  com provei to di ferido 16 20.655  - 

Tota l  de Acréscimos e  Di ferimentos Ativos  965.407 965.407 21.061 Outros  Acréscimos  e Di ferimentos  16 5.951 124.951
Tota l  de Acréscimos e  Di ferimentos Pass ivos  304.886 406.360

Tota l  do pa ss ivo 43.650.231 32.688.087
Tota l  do ativo 51.599.246 7.504.150 12.375 59.091.022 39.419.573 Tota l  do capi tal  do fundo e do pass ivo 59.091.022 39.419.573

Tota l  do número de unidades de participação 2 e 15 558.047 356.779 Valor unitário da  unidade de parti cipaçã o 2 27,6693 18,8674

                                                                                                                                                                                Patrícia Martins
       CC n.º 73764

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BEIRAFUNDO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes  expressos  em Euros)

O anexo faz parte integrante do balanço do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORAO CONTABILISTA CERTIFICADO
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CUSTOS E PERDAS Notas 2021 2020 PROVEITOS E GANHOS Notas 2021 2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES: PROVEITOS E GANHOS CORRENTES:
Juros  e custos  equi parados: Juros  e  proveitos  equi parados :
De operações  correntes 19 969.463 870.087 Outros , de operações correntes 19  -   -  

Comis sões :
Em Activos  Imobi l iários 17  -  - GANHOS OPER. FINANC. E ATIVOS IMOB.
Outras , de operações  correntes 17 404.972 305.757 Em Activos  Imobi l iári os  3 5.716.220 1.707.764 

Outros , de operações correntes  -   -  
PERDAS OPER. FINANC. E ATIVOS IMOB.

Em Ativos  Imobi l iá rios  3 225.613 818.817 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS  -   -  
Outras  de operações  correntes  -  14.152 

REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
Impostos  e taxas : De Provis ões  para  Encargos  -   -  

Impostos  s obre o rendimento 12 44.767 800
Impostos  indiretos 12 21.321 15.265 OUTROS PROVEITOS CORRENTES 119.000 0 
Outros  impos tos 12  - 45.071   Tota l  de proveitos  e ganhos  correntes 5.835.220 1.707.764 

Provi sões  do Exercício - - PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS:
Fornecimentos  e  s erviços  externos 18 483.846 224.221 Ganhos Extraordinári os 20 23 -
Outros  Custos  e Perdas  Correntes  5.737 600 Ganhos de exercici os  anteriores  20 889 21.942 

  Tota l  de cus tos  e perdas  correntes 2.155.719 2.294.771 Outros  proveitos  eventuais 20 - -
  Tota l  de proveitos  e ganhos  eventuai s 912 21.942

Custos  e Perdas  eventua is :
Perdas  Extraordinárias 21  -  - 
Perdas  de Exercici os  anteriores  21 55 27.105
Outras  perdas  eventuai s 21  -  - 
  Tota l  de cus tos  e perdas  eventuai s 55 27.105

Resultado l íquido do período  -  - Resul tado l íqui do do período 3.680.359 (592.169)
Tota l  2.155.774 2.321.876 Total 2.155.774 2.321.876 

Resul tados  de Ativos  Imobil iári os: 5.006.762 664.726
Resul tados  correntes: 3.679.501 (587.007)
Resul tados  eventua is : 858 (5.162)
Resul tados  antes  de impostos  s/ o Rendi mento: 3.725.126 (591.369)
Resul tados  l íquidos  do período: 3.680.359 (592.169)

                                                Patrícia Martins
                                               CC n.º 73764

O CONTABILISTA CERTIFICADO A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

O anexo faz parte i ntegrante  da  demonstração dos resul tados  do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BEIRAFUNDO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes  express os  em Euros)
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Notas 2021 2020
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos :
Subscrição de unidades  de pa rti cipação 2 4.123.969 - 

Pagamentos:
Resgates/ reembolsos  de unida des de participação  -  - 

Fluxo das  operações  sobre  as  unida des  do Fundo 4.123.969 - 

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos :
Al ienação de ativos  Imobil iários 3 - 76.500 
Rendimento de a tivos  imobil iários 20.655 - 
Adiantamentos  por conta  de venda de ativos  imobil iários  3.122.604 13.500 
Outros  recebimentos  de ativos  Imobi l iários - - 
Pagamentos:
Aquis ição de Ativos  Imobi l iá rios - - 
Des pesas  correntes  (FSE) com ativos  imobil iários 18 (9.071.983) (1.444.233)
Outros  pagamentos  de a tivos  Imobil iários - - 

Fluxo das  operações  com a ctivos  imobi l iários (5.928.724) (1.354.233)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos :

Juros  de depós i tos  bancários  -  - 
Emprés timos  14 6.614.736 930.666
Outros  recebimentos  correntes 905.649 642.241

Pagamentos:
Comissã o de Gestão 17  (359.338)  (294.177)
Comissã o de Depós ito  (20.502)  (19.808)
Despesas  com crédi to vencido  (927.476)  (746.221)
Impostos  e taxas  (53.676)  (21.231)
Juros  de Empréstimo  -  - 
Emprés timos   -  - 
Outros  pagamentos  correntes  (100.624)  (2.548)

Fluxo das  operações  de gestão corrente 6.058.769 488.920

OPERAÇÕES EVENTUAIS
Recebimentos :

Ganhos  Extraordinários 20  -  - 
Outros  Recebimentos  de operações eventuais  -  - 

Pagamentos:
Perdas  Extraordinárias 21  -  - 
Outros  Pa gamentos  de operações  eventuais 21  -  - 

Fluxo das  operações  de gestão corrente  -  - 

Sa ldo dos  fluxos  monetários  do período 4.254.014  (865.312)

Disponibi l idades  no início do período 7 887.369 1.752.681

Disponibi l idades  no fim do período 7 5.141.383 887.369

O CONTABILISTA CERTIFICADO

                                                Patrícia Martins
                                               CC n.º 73764

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BEIRAFUNDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários para o exercício findo a 31 de Dezembro de 2021.

(Montantes  expressos  em Euros)
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3. Anexo às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Beirafundo foi autorizado em 21 de Dezembro 
de 2006, tendo iniciado a sua atividade em 19 de Junho de 2007. 

O Fundo foi administrado, gerido e representado pela Fundger – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Imobiliário, S.A. (Sociedade Gestora), sendo as funções de entidade depositária 
(depositário) asseguradas pela Caixa Geral de Depósitos (CDG), até 30 de Setembro de 2019.  

Desde 1 de Outubro de 2019, que o Fundo é administrado, gerido e representado pela Norfin - 
Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (Sociedade Gestora), sendo que as 
funções de entidade depositária (depositário) continuam a ser asseguradas pela CGD. 

O Fundo foi constituído com a duração inicial de 5 anos, prorrogável por períodos 
subsequentes de 5 anos desde que deliberada em Assembleia de Participantes e obtida a autorização 
da CMVM.  

Em 19 de Junho de 2012 foi comunicada à CMVM a prorrogação por um período adicional de 
cinco anos, de acordo com o regulamento de gestão em vigor naquela data, com efeitos a partir de 19 
de Junho de 2012, conforme deliberação da Assembleia de Participantes de 1 de Junho de 2012. 

Em 29 de Dezembro de 2016 foi comunicada à CMVM a prorrogação por um período adicional 
de três anos, de acordo com o regulamento de gestão em vigor naquela data, com efeitos a partir de 
19 de Junho de 2017, conforme deliberação da Assembleia de Participantes de 14 de Dezembro de 
2016. 

A duração do Fundo foi prorrogada por um período adicional de 5 anos a partir de 19 de Junho 
de 2020 (termo do período atual do Fundo) até 19 de Junho de 2025, por deliberação da Assembleia 
de Participantes de 27 de Novembro de 2019. 

Nos termos da lei e do Regulamento de Gestão do Fundo, este será essencialmente composto 
por valores imobiliários e ativos líquidos previstos no Regulamento de Gestão do Fundo, ou outros 
legalmente autorizados 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Contabilístico 
dos Fundos de Investimento Imobiliário e Organismos de Investimento Coletivo. As notas cuja 
numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a 
leitura das demonstrações financeiras anexas. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do 
Fundo mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, 
estabelecido pela 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 
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encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 
demonstrações financeiras anexas. 

 

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

 

a) Especialização de exercícios 

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de 
exercícios pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as 
correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos. 

 

b) Imóveis 

Os terrenos adquiridos pelo Fundo foram registados pelo valor da escritura, acrescido de outras 
despesas relacionadas com a compra. 

Os terrenos, nos quais estão a ser edificadas construções, incluem o valor de aquisição do terreno 
e os custos já incorridos com as respetivas obras. As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são 
registadas de acordo com os pagamentos efetuados, acrescidos das despesas relativas a escrituras, 
registos e eventuais obras de melhoramento ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os 
imóveis não são amortizados. 

Conforme definido no nº 7 do artigo 144º do RGOIC, os imóveis são valorizados pelo respetivo 
custo de aquisição, desde o momento em que passam a integrar o património do organismo de 
investimento coletivo e até que ocorra uma avaliação exigida de acordo com o previsto na 
regulamentação aplicável. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não serão amortizados, 
uma vez que deverão refletir o seu valor venal, determinado de acordo com o melhor preço que 
poderia ser obtido caso fossem vendidos em condições normais de mercado. 

De acordo com Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, as aquisições de bens 
imóveis e as respetivas alienações devem ser precedidas de avaliações de, pelo menos, dois peritos 
independentes, sujeitos a registo individual prévio junto da CMVM com uma antecedência máxima de 
seis meses. 

Os imóveis serão avaliados com uma periodicidade anual e sempre que ocorra uma alteração 
significativa do seu valor. A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, no 
contexto do disposto no RGOIC (artigos 143.º a 145.º) e o princípio geral de valorização da carteira do 
OIC “ao seu justo valor” e do Regulamento nº 2/2015 da CMVM. 

No que respeita a projetos de construção, a avaliação deve ser realizada por, pelo menos, dois 
peritos avaliadores nos seguintes termos: a) Previamente ao início do projeto; b) Com uma 
periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir 
alterações significativas no valor do imóvel; ou em caso de aumento e redução de capital, de fusão, de 
cisão ou de liquidação, com uma antecedência máxima de três meses. 
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De acordo com o Regulamento nº 2/2015 da CMVM, as mais ou menos-valias potenciais que 
resultem do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal serão reconhecidas nas rubricas 
"Perdas/ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários”, conforme se trate de ajustamentos 
desfavoráveis ou ajustamentos favoráveis, tendo como contrapartida as rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do ativo.  

 

c) Unidades de participação 

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

 

d) Taxa de supervisão 

A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um 
encargo do Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa mensal sobre o valor líquido global do 
Fundo no último dia de cada mês, que representa 0,0026% do VLG mensal. 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. 

 

e) Comissões 

De acordo com o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, a comissão de gestão e 
a comissão de depositário, constituem um encargo do Fundo a título de remuneração dos serviços que 
lhe sejam prestados.  

Segundo o regulamento de gestão, a Sociedade Gestora será remunerada por uma comissão de 
gestão anual corresponderá a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano (taxa nominal) 
calculada diariamente sobre o Valor Bruto Global do Fundo. A comissão de gestão será paga mensal e 
postecipadamente no último dia de calendário de cada mês. 

A comissão de depósito destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos 
serviços prestados ao Fundo. É calculada anualmente através da aplicação de uma taxa anual de 0,05% 
sobre o valor do Ativo do Fundo do ano a que respeita, cobrada anualmente, sendo igualmente 
registada na rubrica “Comissões” (Nota 14).  

 

f) Impostos diferidos 

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

 

g) Distribuição de rendimentos 

O Fundo caracteriza-se pela distribuição parcial de rendimentos aos participantes, sendo objeto 
de distribuição a parte dos proveitos líquidos correntes deduzidos dos encargos gerais de gestão e 
acrescidos ou diminuídos, consoante os casos, dos saldos da conta de regularização de rendimentos 
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respeitantes a exercícios anteriores e dos resultados transitados, de acordo com a política de 
distribuição definida pela Assembleia de Participantes e após proposta da Sociedade Gestora. A 
periodicidade da distribuição será semestral. 

 

NOTA 1. AVALIAÇÕES 

 

A rúbrica de Ativos Imobiliários é composta pelos seguintes imóveis: 

 

Os imóveis classificados como projetos de construção, estão valorizados pela média simples 
das duas últimas avaliações efetuadas por peritos que, de acordo com o disposto no RGOIC (artigos 
143.º a 145.º) e o princípio geral de valorização da carteira do OIC, corresponde ao seu justo valor, não 
podendo – de acordo com a Circular CMVM de 11 de Setembro de 2015 – haver qualquer afastamento 
desse referencial. Assim, as faturas relativas à incorporação em obra do valor de construção são 
capitalizadas na rúbrica Outros Ativos Imobiliários, aguardando pela obtenção de novos relatórios de 
avaliação.   

 

NOTA 2. CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com 
características iguais e sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de 
propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de unidades de participação que 
representam. 

 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o exercício de 2021, apresenta o seguinte 
detalhe: 

 

Valor Mais-
Custo de Ajustamentos contabilístico Média das -valia

Imóvel aquisição reconhecidos (Nota 3) avaliações potencial
Construções Acabadas
BLUE GARDENS 166.375 (12.375) 154.000 154.000 - 
Outros Projetos de Construção
REAL FORTE III 23.851.503 1.242.597 25.094.100 25.094.100 - 
VERDE PARQUE 5.01.02 6.425.132 1.945.824 8.370.955 8.370.955 - 
VERDE PARQUE 5.01.03 14.531.476 4.315.729 18.847.205 18.847.205 - 

44.974.485 7.491.776 52.466.260 52.466.260  - 
(valores em euros)

Rubrica 31/12/2020 Subscrições Resgates Outros Resultado Líquido 31/12/2021

Valor Base 356.779.000 201.268.000  - - - 558.047.000 
Variações Patrimoniais (329.814.096)  -  (196.239.054) - - (526.053.150)
Resultados acumulados (19.641.249)  -  - (592.169) - (20.233.418)
Resultados distribuídos -  -  - - - -
Resultados do período (592.169)  -  - 592.169 3.680.359 3.680.359 

6.731.486 201.268.000  (196.239.054)  - 3.680.359 15.440.790

Número de unidades de participação 356.779 201.268 558.047 

Valor da unidade de participação 18,8674  - 27,6693
(valores em euros)
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O capital inicial do Fundo era de €5.000.00, representado por 5.000 unidades de participação 
com um valor unitário de €1.000, podendo o mesmo ser aumentado ou reduzido de acordo com a 
legislação em vigor.  

 Em 4 de Dezembro de 2009 ocorreu o aumento de capital no montante de €248.939 (duzentos 
e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e nove euros), passando o Fundo a ser representado por 
5.244 unidades de participação. 

 Em 17 de Junho de 2010 ocorreu um aumento de capital no montante de €249.022 (duzentos 
e quarenta e nove mil, vinte e dois euros), passando o Fundo a ser representado por 5.501 unidades 
de participação. 

 A 22 de Fevereiro de 2013 houve um novo aumento de capital no montante de €16.650.218 
(dezasseis milhões, seiscentos e cinquenta mil, duzentos e dezoito euros), passando o fundo a ser 
representado por 133.403 unidades de participação.   

 O Fundo teve um aumento de capital no montante de €4.816.724 (quatro milhões, oitocentos 
e dezasseis mil, setecentos e vinte e quatro euros), em 27 de Novembro de 2019, passando o Fundo a 
ser representado por 356.779 unidades de participação. 

 A 04 de Fevereiro de 2021 ocorreu novo aumento de capital no montante de €1.199.981 (um 
milhão, cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um euros), passando o Fundo a ser 
representado por 421.666 unidades de participação. 

 O Fundo teve um aumento de capital a 11 de Novembro de 2021 no montante de €3.828.965 
(três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e cinco euros) passando assim o 
fundo a ser representado por 558.047 unidades de participação.  

                       

 

NOTA 3. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

O inventário das aplicações em ativos imobiliários em 31 de Dezembro de 2021 é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Área Valor do
bruta Ano de imóvel

Imóvel (m²) aquisição (Nota 1) Avaliador 1 Data Valor Avaliador 2 Data Valor
Construções Acabadas
BLUE GARDENS 174 2007 154.000 20110023 24/09/2021 151.000 20090050 24/09/2021 157.000
Outros Projetos de Construção
REAL FORTE III 17.038 2007 25.094.100 20060005 10/12/2021 24.700.000 20110023 10/12/2021 25.488.200
VERDE PARQUE 5.01.02 6.178 2008 8.370.955 20060005 29/10/2021 8.323.000 20110023 29/10/2021 8.418.911
VERDE PARQUE 5.01.03 13.080 2008 18.847.205 20110023 29/10/2021 18.021.410 20060005 29/10/2021 19.673.000

36.470 52.466.260 51.195.410 53.737.111
(valores em euros)

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

A 31 de Dezembro ficaram na conta de “Outros Ativos” cerca de €514.000 relativos a faturas 
de obra para ambos os imóveis. 

 

 

NOTA 7. DISPONIBILIDADES 

 

 O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o período compreendido 
entre 01 de Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021 foi o seguinte: 

 

 

 

 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 148.º do RGOIC em conjugação com as alíneas a) a h) do n.º 1 
do artigo 147.º do mesmo Regime, um organismo não pode deter, direta ou indiretamente, um valor 
superior a 20% do respetivo valor líquido global de ativos emitidos ou garantidos pelas entidades 
mencionadas no artigo 147.º do RGOIC. No exercício de 2021, nomeadamente nos meses de janeiro a 
setembro, novembro e dezembro os depósitos bancários domiciliados na Caixa Geral de Depósitos 

Rubrica 31/12/2021 31/12/2020
Depósitos à ordem 5.141.383 887.369

5.141.383 887.369

(valores em euros)

Valor Juros decorridos
7 - Liquidez
7.1. Á vista
7.1.2. Depósitos à ordem 5.141.383 - 5.141.383
7.2. A prazo
7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo - 

Total liquidez (B) 5.141.383

8 - Empréstimos
8.1. Empréstimos obtidos (37.695.402) - (37.695.402)

Total empréstimos (C) (37.695.402)

9 - Outros Valores a Regularizar
9.1. Valores Activos - - -  
9.1.5. Outros 1.483.378 - 1.483.378
9.2. Valores Passivos - - -  
9.2.6. Outros (5.954.829) - (5.954.829)

Total outros valores a regularizar (D) (4.471.451)

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D) 15.440.791
(valores em euros)

Valor Global
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(banco depositário) representaram mais de 20% do valor líquido global, situação que já foi entretanto 
regularizada. 

 

NOTA 10. DIVIDAS A TERCEIROS COBERTAS POR GARANTIAS REAIS PRESTADAS PELO FUNDO 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, o saldo apresentado corresponde ao valor em divida relativo aos 
financiamentos cobertos por hipotecas referentes aos imóveis em carteira.  

 

NOTA 11. PROVISÕES ACUMULADAS 

 

A 31 de Dezembro de 2021, estavam provisionados €106.809 para garantias de pós-vendas. 

 

 

 

 
 

NOTA 12. IMPOSTOS E TAXAS 

 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de Julho de 2015 

 

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

O novo regime assenta no método de tributação “à saída”, ou seja, a tributação passa 
essencialmente a ter impacto na esfera dos investidores.  Por outro lado, é criada uma taxa, em sede 
de Imposto do Selo, incidente sobre o ativo líquido dos fundos de investimento imobiliário.  

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

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

Rubrica do Balanço Valor Natureza Valor 
Empréstimos não titulados 37.695.402 Hipoteca dos Imóveis 52.466.260
(valores em euros)

Garantias Prestadas 

Rubrica 31/12/2021 31/12/2020
Provisões Acumuladas 106.809 209.307 

106.809 209.307 
(valores em euros)
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A Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei nº 42/2016) aprovou um novo imposto, 
denominado Adicional ao IMI (“AIMI”). Este imposto incide apenas sobre imóveis classificados como 
“habitacionais” ou “terrenos para construção” detidos por cada sujeito passivo a 1 de Janeiro de cada 
ano e traduz-se numa percentagem de 0,4% para pessoas coletivas. Com a criação deste imposto 
termina a tributação em sede de imposto do selo (verba 28) dos prédios urbanos para habitação ou 
terrenos para construção com valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de Euros. 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, os impostos suportados apresentam a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) O Imposto do Selo corresponde à verba 29 – Imposto de selo s/ os OIC, pago trimestralmente. 
 

NOTA 13. RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

 

As responsabilidades com e de terceiros são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores cedidos em garantia correspondem ao valor dos imóveis hipotecados. 

O saldo apresentado na rubrica “Outras” corresponde aos CPCV’s celebrados para o imóvel 
Real Forte III e a uma garantia de obra. 

 

 

2021 2020
Imposto sobre o rendimento

Imposto de mais valias - -
Taxas - 800 

Impostos indiretos

Imposto do selo (a) 21.321 15.265 
IMI 41.372 41.867 
AIMI 3.396 3.203 

66.089 60.336 

66.089 61.136 
(valores em euros)

Tipo de responsabilidade 31/12/2021 31/12/2020

Valores cedidos em garantia 52.466.260 38.508.530 
Outras 24.971.579 853.000 

77.437.839 39.361.530 
(valores em euros)



 
 
Norfin - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A. 

. 

 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado BEIRAFUNDO 

Relatório & Contas 2021 

27 

 

NOTA 14. CONTAS DE TERCEIROS – ACTIVO E PASSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Outras contas de credores  

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

(a) O montante apresentado em 31 de Dezembro de 2020 corresponde ao IVA a pagar ao 
Estado. 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Comissões a pagar:
Comissão de gestão 38.092  - 
Comissão de depositário 30.474  - 
Taxa de supervisão 401 200

68.967 200

2021 2020
Outros valores a pagar

Fornecedores
EDP (1.928) 75 
TKA, Lda. - 492 
EPAL 1.433 429 
Securitas 9.821 9.693 
BDO & Associados - 4.859 
Maxloja - Mediação Imobiliária - 4.428 
EVERLONG  S.A. - -
GRP H24, Unipessoal Lda 4.370 4.370 
FALM - 4.920 
Tetracys - 5.228 
Loja do Condomínio 1.077 192 
Mescla 2.725 1.414 
Planirest Construções 184.975 746.998 
SIMAR 61 -
Ferreira Construção 2.126.395 157.411 
Outros - 100 

Outras Contas de Credores 
Estado e Outros Entes Públicos (a)  - 946

2.328.929 941.554
(valores em euros)
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(ii) Empréstimos 

Em Dezembro de 2019 o Fundo contraiu mais um empréstimo com a CGD no montante de 
€30.150.000, para liquidar os anteriores. Foi também celebrado um novo contrato no valor de 
€10.000.000, tendo a sua primeira utilização ocorrido em Novembro de 2020. O valor total de 
empréstimos a Dezembro de 2021 é de €37.695.402, sendo o vencimento de ambos a 72 meses. 

 

 

 

 

 

 

(iii) Outros valores a receber 

Este rúbrica contém valores referentes a notas de crédito de fornecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 15. IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSCRITORES DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, as unidades de participação de Fundo eram as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A listagem de participantes foi divulgada pelo Banco Depositário. 

Empréstimos não Titulados
Caixa Geral Depósitos 37.695.402 31.080.666 

37.695.402 31.080.666 
(valores em euros)

15. Contas de terceiros - activos
2021 2020

Outros valores a receber
Devedores

Fidelidade Mundial 1.692 1.692 
PT Comunicações 0 -
Fábrica Móveis Martins 22 22 
EDP 2.828 900 

4.542 2.614

(valores em euros)

Titular
Centauro Investments VII 179.893 32,24%
Centauro Investments VIII 281.211 50,39%
Ibéria - Fundo Especial de Investimento 96.943 17,37%

558.047 100%
(valores em euros)

Unidades de 
Participação 
Subscritas

% Capital do 
Fundo 
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NOTA 16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2021, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) O saldo reconhecido a 31 de Dezembro de 2021 refere-se a valores faturados ao fundo. 
(b) Em Dezembro de 2021, a rúbrica contém provisões de custos de água e energia, comunicação 

e avaliações de ativos imobiliários.  
(c) O valor da opção de venda de 119.000€, corresponde à diferença negativa entre o valor do 

CPCV existente para uma fração do imóvel Real Forte III (430.000€) e o respetivo valor 
contabilístico (valorização) a 31 de dezembro de 2020 dessa fração (549.000€). O CPCV foi 
revogado em 2021. 
  

 

 

 

 

2021 2020
Acréscimos de Proveitos:

Imposto de Selo - -

Custos Diferidos:
Seguros 20.157 20.197 
Comissões de Venda 908.577 -

Outros Acréscimos e Diferimentos:
Caixa Geral de Depósitos - -
Outros (a) 36.673 864 

965.407 21.061

2021 2020

Acréscimos de Custos:
Juros de empréstimos contraídos 218.843 176.847
IMI a pagar 41.540 41.867
Imposto do Selo 1.930 841
Comissões - 46.330 
Outros custos a pagar (b) 15.966 15.522

Outros Acréscimos e diferimentos:
Opções de Venda (c) 0 119.000
Outros 5.951 5.951 

284.231 406.360
(valores em euros)
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NOTA 17. COMISSÕES 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTA 18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Os honorários referentes à revisão legal das contas de 2021 ascendem a €9.852 acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor. Sendo que €4.686 correspondem à certificação da UP para 
aumentos de capital e €5.166 sobre à auditoria de 2021. 

 
 

2021 2020
Comissões:

Comissão de gestão 357.502 282.609 
Comissão de depósito 29.302 19.714 
Taxa de supervisão 3.123 2.400 
Comissões de Transacção Imóveis - -
Outras comissões 15.046 1.035 

404.972 305.757
(valores em euros)

2021 2020

Serviços Juridicos 33.056 32.595 
Avaliação de imóveis 3.198 4.305 
Auditoria (a) 9.852 8.733 
Consultoria 6.594 9.304 
Seguros 25.392 26.730 
Energia Electrica 10.985 5.901 
Água 3.570 7.126 
Telecomunicações 2 87 
Condomínio 1.711 1.154 
Reparação/Manutenção 1.192 830 
Vigilância e Segurança 117.469 114.289 
Limpeza 1.398 -
Comissões de Arrendamento 16.987 -
Outros 252.440 13.168 

483.846 224.221
(valores em euros)
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NOTA 19. JUROS, CUSTOS E PROVEITOS EQUIPARADOS 

 

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas referem-se, 
essencialmente a:  

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 20. PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

O valor da rúbrica de ganhos de exercícios anteriores corresponde essencialmente a FSE’s, 
bem como a IMI relativo a 2020. 

 

NOTA 21. PERDAS E CUSTOS EVENTUAIS 

 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020
Juros e Custos Equiparados:

Juros à taxa Variável 969.463 870.087 

Juros e Proveitos Equiparados
Outros, de operações correntes - -
(valores em euros)

2021 2020
Ganhos Extraordinários 23  - 
Ganhos de exercícios anteriores 889 21.942
Proveitos eventuais  -  - 

912 21.942
(valores em euros)

2021 2020
Perdas extraordinárias  -  - 
Perdas de exercícios anteriores 55 27.105
Custos eventuais  -  - 

55 27.105
(valores em euros)
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NOTA 24. DISCRIMINAÇÃO REMUNERAÇÕES PAGAS DE ACORDO COM O Art.º 161 N.º 2 DA LEI 16/2015 

 

De acordo com o disposto no art.º 161, n.º 2 do Decreto-Lei 144/2019 abaixo se discrimina a 
informação relativa às remunerações pagas pela sociedade gestora durante o exercício de 2020, 
calculado proporcionalmente ao VLGF do fundo: 

 

 

 
NOTA 25. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E EVENTOS SUBSEQUENTES  

Não existem outros eventos subsequentes a assinalar. 

 

NOTA 26.  IMPACTOS DA COVID-19 

 No passado dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou o surto 
do novo coronavírus, designado COVID-19 como pandemia. Antecipando-se uma relevante redução 
da atividade económica, e sendo ainda incertos os reais efeitos da pandemia, existem indícios de uma 

retração económica geral, pelo que se pode alterar a perceção e avaliação do risco de negócio. Não 

obstante o agravamento da Pandemia no decurso de 2021, à presente data não é possível ainda apurar 

os efeitos desta situação, mas que poderão afetar negativamente as expetativas futuras, a Entidade 
Gestora reforçou as medidas de minimização dos riscos, e considera que os eventuais 
constrangimentos que possam existir à continuidade das operações, serão possíveis ultrapassar, não 
colocando em causa a continuidade das operações do Fundo. 

 

 

                    O Contabilista Certificado                                                  Administração 

 

2021 Total Total Total 
VLGF Orgãos gestão Funcionários R.F. Orgãos gestão Funcionários R.V. fundo 

Beirafundo 15.440.791 6.580 34.618 41.198 0 16.489 16.489 57.687

Orgãos gestão 3
Funcionários 39
(elementos do anexo às contas da SGOIC em 31/12/2021)
(valores em euros)

Remunerações fixas Remunerações variáveis
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
BEIRAFUNDO (adiante também designado simplesmente por Fundo), gerido pela NORFIN -

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (adiante também designada
simplesmente por Entidade Gestora), que compreendem o balanço, em 31 de dezembro de 2021
(que evidencia um total de 59 091 022 euros e um total de capitaL do fundo de 1 5 440 791 euros,
incluindo um resultado líquido de 3 680 359 euros), a demonstração dos resultados e a
demonstração dos fluxos monetários relativas ao ano findo naqueLa data e as notas anexas às
demonstrações financeiras que incluem um resumo das poLíticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Fundo de Investimento
Imobiliário Fechado BEIRAFUNDO, em 31 de dezembro de 2021, e o seu desempenho financeiro e
fluxos monetários relativos ao ano findo naquela data de acordo com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção, Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras, abaixo. Somos independentes do Fundo
nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

1. Conforme divulgado nas notas 1 e 3 do Anexo às demonstrações financeiras, em 31 de
dezembro de 2021 os Ativos imobitiários, ascendem a 52 979 690 euros, dos quais 154 000 euros
relativos a Construções acabadas e 52 825 690 euros correspondem a Outros projetos de
construção. Por outro Lado, conforme divulgado nas notas 10, 13, 14 e 16 do Anexo às
demonstrações financeiras, as responsabilidades com empréstimos bancários ascendem, em 31 de
dezembro de 2021, a 37 695 402 euros (a este valor acrescem Acréscimos de Custos por
responsabilidades com juros de 218 843 euros). Neste enquadramento, salienta-se que a evolução
do Fundo depende fundamentalmente da manutenção do suporte dos seus participantes e da
instituição de crédito que financia a atividade do Fundo, bem como da rentabilidade que venha a
ser obtida com o desenvolvimento e comercialização dos referidos ativos imobiliários.

800 & Associados, SROC, Lda., Sociedade por quotas, Sede Av. da República, 50 - 1O, 1069-211 Lisboa, Registada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, NIPC 501 340 467, Capital 100 000 euros. Sociedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita na OROC sob o número 29 e na CMVM sob o número 20161384.

A BDO a Associados, SROC, Lda., sociedade por quotas registada em Portugal, é membro da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por
garantia, e faz parte da rede internacional BDO de firmas independentes.
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2. Conforme divulgado na nota 7 do Anexo às demonstrações financeiras, o Fundo não pode
deter, direta ou indiretamente, um valor superior a 20% do respetivo valor Líquido global de
ativos emitidos ou garantidos pelas entidades referidas nas aLíneas a) a h) do n.° 1 do artigo 147.°
do RGOIC, conforme definido no n.° 1 do artigo 148.° do mesmo Regime Geral. Durante todos os
meses do exercício de 2021, exceto no mês de outubro, os depósitos bancários domiciliados na
Caixa GeraL de Depósitos (banco depositário) representaram mais de 20% do valor Líquido global.
Sobre esta situação, em 9 de fevereiro de 2022 a Comissão do Mercado de Valores MobiLiários
(CMVM) solicitou à NORFIN um conjunto de informações sobre o cumprimento deste Limite, tendo
a Entidade Gestora prestado esclarecimentos na sua resposta de 11 de fevereiro de 2022 e optado
por domiciLiar uma nova conta bancária numa outra instituição financeira. Na data de emissão
deste relatório, os depósitos bancários domiciLiados no banco depositário continuam a exceder o
limite definido de 20% do vaLor Líquido gLobal do fundo.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Matérias relevantes de auditoria

As matérias reLevantes de auditoria são as que, no nosso juLgamento profissionaL, tiveram maior
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na
formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias:

Matérias relevantes de auditoria Síntese da resposta de auditoria

1. Valorização dos ativos imobiliários

Os ativos imobiliários correspondem
a cerca de 90% do ativo, sendo a sua
valorização determinada por
avaliações efetuadas por peritos
externos e representando as menos-
valias e mais-valias potenciais uma
parte significativa dos custos e
proveitos reconhecidos no exercício.
Assim, a verificação dos cálculos e
pressupostos subjacentes às
avaliações constitui uma área
significativa de auditoria. Ver notas 1
e 3 do Anexo.

Principais procedimentos de auditoria efetuados:
(1) Compreensão e análise da aplicação dos procedimentos de

controlo interno em vigor relacionados com as avaliações de
ativos imobiliários;

(ii) Procedimentos analíticos para entendimento das principais
variações nos saldos das demonstrações financeiras;

(iii) Verificação detalhada dos relatórios de avaliação e dos
respetivos pressupostos utilizados (incluindo áreas,
pressupostos, cálculos e métodos de avaliação),
nomeadamente no que respeita aos eventuais impactos
decorrentes da situação da pandemia da COVID-19, e
confirmação de que os imóveis se encontram registados
pela média simples dos valores atribuidos pelos peritos
avaliadores;

(iv) Confirmação da inscrição dos peritos avaliadores no
regulamento de gestão e na lista de peritos avaliadores da
CMVM;

(v) Verificação do cumprimento das disposições legais sobre a
periodicidade das avaLiações e da diferença máxima de
valores entre as duas avaliações requeridas para cada
imóvel;

(vi) Verificação do acompanhamento da Entidade Gestora sobre
a eventual necessidade de serem efetuadas novas
avaliações dos ativos imobiliários, considerando os
eventuais impactos decorrentes da situação da pandemia da
COVID-19; e

(vii) Validação das divulgações efetuadas nas demonstrações
financeiras de acordo com as disposições regulamentares
aplicáveis.
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2. Cumprimento de regras e limites legais e regulamentares
Á confirmação do cumprimento das Principais procedimentos de auditoria efetuados:
regras e limites previstos no Regime (i) Análise dos procedimentos de monitorização do
Geral dos Organismos de Investimento cumprimento das regras e Limites Legais e
Coletivo, nos Regulamentos da CMVM e regulamentares e do cumprimento das políticas de
no Regulamento de Gestão do Fundo investimento estabelecidas no Regulamento de Gestão
assume uma particular importância na do Fundo;
auditoria, com potencial impacto na (ii) Recálculo dos limites legais e regulamentares; e
autorização do Fundo e na continuidade (iii) Verificação do impacto de eventuais situações de
das suas operações. incumprimento, incluindo a análise das correspondentes

comunicações com a CMVM.

3. Financiamento da Atividade do Fundo

Os empréstimos obtidos correspondem a Análise das condições contratuais dos empréstimos obtidos e
cerca de 64% do ativo e consubstanciam das condições efetivas de reembolso por parte do Fundo.
o financiamento da atividade do Fundo. Confirmação e monitorização dos saldos em dívida.
Assim, a comprovação da manutenção
dos empréstimos obtidos e das condições
subjacentes ao seu reembolso constitui
uma área significativa de auditoria.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações
financeiras

O órgão de gestão da Entidade Gestora é responsável pela: (i) preparação de demonstrações
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos monetários do Fundo de acordo com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento imobiliário; (ii)
elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares; (iii) criação e manutenção
de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações
financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; (iv) adoção de políticas e
critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e (v) avaliação da capacidade do Fundo de
se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar
dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização da Entidade Gestora é responsável pela supervisão do processo de
preparação e divulgação da informação financeira do Fundo.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as SÃ
detetará sempre uma distorção material quando exista. Ás distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base
nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as SÃ, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
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(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controLo interno;

(ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas
não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade Gestora
do Fundo;

(iii) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

(iv) concLuímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas
significativas sobre a capacidade do Fundo para dar continuidade às suas atividades. Se
concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. Ás nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório.
Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o Fundo descontinue as
suas atividades;

(v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações
e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

(vi) comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização da
Entidade Gestora, entre outros assuntos, o âmbito e o planeamento da auditoria, e as
matérias relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificada durante a auditoria;

(vii) das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de
fiscalização da Entidade Gestora, determinamos as que foram as mais importantes na
auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes
de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou
regulamento proibir a sua divulgação pública; e

(viii) declaramos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora que cumprimos os requisitos
éticos relevantes relativos à independência e comunicamos-lhe todos os relacionamentos
e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à nossa independência e,
quando aplicável, quais as medidas tomadas para eliminar as ameaças ou quais as
salvaguardas aplicadas.

Á nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras e a pronúncia sobre as matérias previstas
no n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo.
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.° do Regulamento (UE) n° 537/2014

Nos termos do artigo 10.° do Regulamento (UE) n° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias reLevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:

(i) fomos nomeados auditores do Fundo pela primeira vez pelo órgão de gestão da anterior
Entidade Gestora para um mandato que corresponde ao exercício de 2015. Em 2 de
outubro de 2019, fomos nomeados para um mandato compreendido entre 2019 e 2021;

(ii) o órgão de gestão da Entidade Gestora confirmou-nos que não tem conhecimento da
ocorrência de qualquer fraude ou suspeita de fraude com efeito materiaL nas
demonstrações financeiras. No planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com
as SÃ mantivemos o ceticismo profissionaL e concebemos procedimentos de auditoria
para responder à possibiLidade de distorção materiaL das demonstrações financeiras
devido a fraude. Em resuLtado do nosso trabalho não identificámos quaLquer distorção
material nas demonstrações financeiras devido a fraude;

(iii) confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o reLatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização da Entidade Gestora do
Fundo em 21 de março de 2022;

(iv) declaramos que não prestámos quaisquer serviços distintos da auditoria proibidos nos
termos do artigo 5.° do ReguLamento (UE) n.° 537/2014 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014 e que mantivemos a nossa independência face ao Fundo
e respetiva Entidade Gestora durante a realização da auditoria; e

(v) informamos que, para além da auditoria das demonstrações financeiras anuais, prestámos
ao Fundo serviços permitidos pela lei e regulamentos em vigor consubstanciados na
emissão de dois Relatórios de Garantia de FiabiLidade do Auditor sobre o cáLcuLo do valor
da unidade de participação, respetivamente, de 4 de fevereiro de 2021 e de 11 de
novembro de 2021, para efeitos de dois aumentos de capitaL, nos termos do artigo 60.° do
Regime GeraL dos Organismos de Investimento CoLetivo.

Sobre as matérias previstas no n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de
Investimento CoLetivo

Nos termos do n.° 8 do artigo 161.° do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,
aprovado pela Lei n.° 16/201 5, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte:

(i) o adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos resuLtados
definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento coletivo;

(ii) a adequada avaliação efetuada peLa entidade responsável pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coLetivo, em especiaL no que respeita aos
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instrumentos financeiros transacionados fora de mercado regutamentado e de sistema de
negociação muttilateral e aos ativos imobiliários;

(iii) o controlo das operações com as entidades referidas no n.° 1 do artigo 147.° do Regime
Gera’. dos Organismos de Investimento Coletivo;

(iv) o cumprimento dos critérios de vaLorização definidos nos documentos constitutivos e o
cumprimento do dever previsto no n.° 7 do art.° 161.° do Regime GeraL dos Organismos de
Investimento CoLetivo;

(v) o controlo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de
negociação multilateral;

(vi) o controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação; e
(vii) o cumprimento dos deveres de registo reLativos aos ativos não financeiros, quando

apLicáveL.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a reLatar, exceto quanto ao
mencionado no parágrafo 2 da secção “Ênfases”.

Lisboa, 21 de março de 2022

ZL 7GonçaLo Raposo daCruz

(ROC n.° 1189, inscrito na CMVM sob o n.° 20160800)

em representação de BDO a Associados - SROC

6


