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Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Imocar 

Relatório de Atividade e Contas relativo ao exercício de 2021 

 

Senhores Participantes, 

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

As contas foram auditadas pela Mazars & Associados, SROC S.A. 
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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.  

 

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

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)4. 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 social6, 
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)” 7. 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 
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rendas nem dos yields, tendo contudo o volume de investimento tido menos representatividade que 
em anos anteriores (<10%). 

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 foi constituído em 25 de Junho de 2004, tendo a sua constituição sido autorizada pela 
CMVM por deliberação de 07 de Abril de 2004. O capital inicial do Fundo foi de €51.497.350, 
representado por 10.299.470 unidades de participação com o valor unitário de €5.  

Foi decidida a prorrogação do Fundo em Assembleia de Participantes, de 24 de Outubro de 2013, 
por um período adicional de 10 anos contados do dia 25 de Junho de 2014, passando o seu término a 
ser 24 de Junho de 2024. O Fundo é composto por um conjunto de 12 ativos que se destinam a 
arrendamento, sendo que a SIVA é atualmente o arrendatário com maior peso na carteira. 

 

Em Março foi deliberada em Assembleia de Participantes uma redução de capital, efetuada no 
dia 16 do mesmo mês, no valor de €1.499.955,43. Esta redução traduziu-se numa diminuição do 
número de unidades de participação em circulação de 260.330.  

Em 31 de Dezembro de 2021 o total de ativos do Fundo era de €48.217.694 dos quais 
€44.954.500 correspondem a ativos imobiliários. Na mesma data, o Valor Líquido Global do Fundo era 
de €47.656.981. 

Imóvel Inquilino Custo Valor Venal

Vila Nova da Rainha - 814 - 2 967 708 2 393 000

Vila Nova da Rainha - 574
SIVA-Soc.Importação Veiculos 
automoveis

29 265 350 28 198 000

Vila Nova da Rainha - 616
SIVA-Soc.Importação Veiculos 
automoveis

4 029 500 3 743 500

Porto - 11275
GZPNEUS - Comércio de Jantes e 
Pneus, Unipessoal, LD.ª

432 003 215 000

Barreiro - 3774 Soauto VGPR 1 730 150 1 212 500

João Crisóstomo - 616-A Challenge Canyon Lda. 1 011 500 1 067 500

Est. Laranjeiras - 1137 Soauto VGPR 2 730 530 2 873 500

Laranjeiras,12 - 1040 Soauto VGPR 3 206 100 3 624 000

Conde Almoster - 1151-A Alartecvisual Life, S.A. 269 050 227 000

R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219
Autolombos- Sociedade de 
Automóveis Lda.

1 500 819 1 179 500

Laranjeiras - 2195 - 172 940 189 500

Duarte Pacheco - 8 Rio Capital, Lda. 7 723 31 500

47 323 373 44 954 500
(valores em euros)



 

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

 

 
IMOCAR – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2021 

10 

 

 

 

Dados Históricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ano VLGF Nº UP's em circulação Valor UP Rendibilidade
2018 57 682 645 10 299 470 5,6005 -9%
2019 44 777 883 8 157 811 5,4890 -2%
2020 46 562 572 8 052 674 5,7822 5%
2021 47 656 981 7 792 344 6,1159 5%

(valores em euros)

2018 2019 2020 2021
Proveitos 4 325 623 8 053 195 3 043 728 3 943 336
Custos 9 901 724 9 207 959 659 043 1 348 932
Resultado Líquido (5 576 101) (1 154 765) 2 384 685 2 594 404 
(valores em euros)

Discriminação de custos suportados pelo fundo 2018 2019 2020 2021
     Impostos 134 450 154 199 128 316 85 723
     Comissão de Gestão 150 160 137 527 107 195 108 007
     Comissão de Depósito 65 287 59 794 46 606 46 959
     Taxa de Supervisão 19 756 16 903 14 310 14 439
     Custos de Auditoria 5 548 6 201 7 890 9 681
(valores em euros)
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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.  

• 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; 
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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. 

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, de acordo com os métodos previstos na regulamentação e que 
os critérios utilizados pelos peritos avaliadores são adequados. 
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2.3. Política de Investimento 

O Fundo IMOCAR privilegia a aquisição e desenvolvimento de escritórios e ativos de logística 
para o setor automóvel ou para qualquer outro setor que seja considerado atrativo pela sociedade 
gestora, com vista ao arrendamento a grandes empresas. 

Para fazer face aos riscos inerentes à atividade, a Norfin poderá recorrer à utilização de 
instrumentos financeiros derivados. 

2.4. Atividade ao longo de 2021 

Em 2021 ainda foram sentidos os efeitos da pandemia de covid-19. O inquilino Autolombos (R. 
da Flora) solicitou uma redução de renda ainda durante o primeiro semestre do ano. 

Em Setembro, foi celebrada a cessão de posição contratual da Leblon Capital para a Rio Capital, 
relativa ao contrato de arrendamento do imóvel sito na Av. Duarte Pacheco.  

A unidade de participação do fundo fixou-se nos €6,1159 à data de fecho.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À data de fecho, o património imobiliário do fundo representava 93,23% do ativo total do fundo. 
Os armazéns são o tipologia com maior peso, representando cerca de 50% da carteira. 
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2.5. Perspetivas para 2022 

O objetivo do Fundo será a manutenção dos imóveis existentes em boas condições de 
conservação por forma a possibilitar a alienação ou o arrendamento dos ativos duma forma célere. 

Além disso, é esperada a preservação do relacionamento atual com os inquilinos por forma a se 
obter uma valorização crescente do capital investido, no sentido da obtenção de um rendimento 
estável e crescente para o Fundo. 

 

2.6. Eventos Subsequentes 

À data de conclusão deste relatório, e derivado das atuais circunstâncias, o Conselho de 
Administração da Sociedade Gestora, encontra-se a acompanhar, de forma atenta o desenrolar da 
atual situação de conflito na Ucrânia e as suas possíveis repercussões que virá a ter na economia a 
nível nacional e mundial, que, nesta data, ainda não são possíveis antecipar com fiabilidade. Este efeito 
poderá vir a ter repercussões sobre a atividade do Fundo, dependendo da evolução que esta situação 
venha a ter no futuro. 

 

 

Lisboa, 15 de Março de 2022 

Norfin, SGOIC, SA. 
  

52%

21%

21%

6%

Tipo de Imóvel por área bruta (m2)

Armazém Oficina Loja Parqueamento
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2020
Ativo Mais- Menos- Ativo

Notas Bruto -valias -valias Líquido Líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2021 2020

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Construções 1, 3 47 323 373 657 208 3 026 080 44 954 500 44 843 350 Unidades de Participação 2 38 961 720 40 263 370

47 323 373 657 208 3 026 080 44 954 500 44 843 350 Variações Patrimoniais 2 (1 314 359) (1 116 014)
Resultados Transitados 2 7 415 216 5 030 530

CONTAS DE TERCEIROS Resultados Distribuídos -  -  
Devedores por rendas vencidas 14 15 274 -  -  15 274 5 995 Resultados Líquidos do Período 2 2 594 404 2 384 685
Outras Contas de Devedores 14 -  -  -  -  -  47 656 981 46 562 572

15 274 -  -  15 274 5 995

DISPONIBILIDADES Ajustamentos e Provisões
Depósitos à Ordem 7 2 181 368 -  -  2 181 368 2 394 180 Ajustamentos de dívidas a receber 8 e 11 -  -  
Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 7 1 000 000 1 000 000 -  -  

2 181 368 -  -  3 181 368 2 394 180
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

CONTAS DE TERCEIROS
Acréscimos de Proveitos a receber 31 121 -  -  31 121 -  Comissões e outros encargos a Pagar 15 24 831 24 289
Despesas com Custo Diferido 35 431 -  -  35 431 -  Outras Contas de Credores 15 55 121 145 170
Outros Acréscimos e Diferimentos -  -  -  -  -  Empréstimos Não Titulados -  -  
Contas Transitórias Ativas -  -  -  -  -  Adiantamentos por venda de imóveis 15 -  -  

66 553 -  -  66 553 -  79 951 169 458

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de Custos 18 199 740 228 184
Receitas com Proveito Diferido 18 281 023 283 015
Outros Acréscimos e Diferimentos 18 -  295
Contas Transitórias Passivas -  -  

480 762 511 494

     Total do Passivo 560 714 680 952
     Total do Ativo 49 586 567 657 208 3 026 080 48 217 694 47 243 525      Total do capital do fundo e do passivo 48 217 694 47 243 525

Total do número de unidades de participação 8 052 674 Valor unitário da unidade de participação 6,1159 5,7822

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
          Patrícia Martins
          CC n.º 73764

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2021.

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

2021

ATIVO

7 792 344
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CUSTOS E PERDAS Notas 2021 2020 Notas 2021 2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e custos equiparados Juros e custos equiparados

   De operações correntes -  -     Da carteira de títulos e participações -  -  
   De operações extrapatrimoniais -  -     Outras, de operações correntes -  -  

   De operações extrapatrimoniais -  -  
Comissões Rendimento de Títulos

   Da carteira de títulos e participações -  -     Da carteira de títulos e participações -  -  
   Em ativos imobiliários -  -     De outras operações correntes -  -  
   Outras, de operações correntes 16 177 883 168 717    De operações extrapatrimoniais -  -  
   De operações extrapatrimoniais -  -  GANHOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

   Da carteira de títulos e participações -  -  
Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários    Em ativos imobiliários 1 923 000 129 300

   Da carteira de títulos e participações -  -     Outras, de operações correntes -  -  
   Em ativos imobiliários 1 861 808 249 613    De operações extrapatrimoniais -  -  
   Outras, de operações correntes DE AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER
   De operações extrapatrimoniais    Ajustamentos de dívidas a receber 8 e 11 -  -  

   Provisões para encargos -  -  
Impostos RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 19 2 986 033 2 875 147
   Imposto sobre o rendimento 12 -  -  OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES -  -  
   Impostos indiretos 12 54 620 72 708 3 909 033 3 004 447
   Outros impostos 12 31 103 55 608

Provisões do exercício PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
   Ajustamentos de dívidas a receber 11 -  -     Recuperação de Incobráveis -  -  
   Provisões para encargos -  -     Ganhos Extraordinários 1 078 -  
Fornecimentos e serviços externos 17 220 318 111 636    Ganhos de Exercícios Anteriores 32 793 39 281
Outros custos e perdas correntes 270 589    Outros Ganhos Eventuais 432 -  

1 346 002 658 870 34 303 39 281

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
   Valores incobráveis -  -  
   Perdas extraordinárias -  -  
   Perdas de exercícios anteriores 1 154 -  
   Outras perdas eventuais 1 776 172

2 930 172
Resultado líquido do exercício (se > 0) 2 594 404 2 384 685 Resultado líquido do exercício (se < 0) 2

Total 3 943 336 3 043 728 Total 3 943 336 3 043 728

Resultados de Activos imobiliários 2 826 907 2 643 198
Resultados Correntes 2 594 134 2 418 285
Resultados Eventuais 31 374 39 108
Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento 2 594 404 2 384 685
Resultados Líquidos do Período 2 594 404 2 384 685

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
          Marisa Pereira          Patrícia Martins
          CC n.º 68036          CC n.º 73764

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

PROVEITOS E GANHOS

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

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

Recebimentos
Subscrição de unidades de participação -  -  

Pagamentos:
Rendimentos pagos aos participantes (1.499.995) (599.996)

(1.499.995) (599.996)

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos

Alienação de activos imobiliários -  -  
Rendimento de activos imobiliários 3.588.602 3.538.352
Outros recebimentos de valores imobiliários (33.956) (30.099)

Pagamentos:
Aquisição de activos imobiliários -  -  
Comissões em activos imobiliários
Outros pagamentos de valores imobiliários -  -  
Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários (257.438) (155.707)

3.297.209 3.352.546

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Outros Recebimentos Correntes 2.395

Pagamentos:
Comissão de gestão (112.098) (112.622)
Comissão de depósito (48.579) (50.783)
Juros de empréstimos bancários
Reembolso de empréstimos obtidos
Impostos e taxas (802.079) (627.638)
Outros pagamentos correntes (49.664) (1.958)

(1.010.026) (793.001)

Saldo dos Fluxos Monetários do Período (A) 787.188 1.959.549

Disponibilidades no Início (B) 7 2.394.180 434.631

Disponibilidades no Fim do Período (C) = (B) + (A) 3.181.368 2.394.180

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
          Patrícia Martins
          CC n.º 73764

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Montantes expressos em Euros)

31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

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

Fluxo das operações sobre activos imobiliários

Fluxo das operações de gestão corrente

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo

  



 

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

 

 
IMOCAR – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 

Relatório & Contas 2021 

18 

 

 

3. Anexo às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

O Imocar - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (adiante designado por Fundo Imocar), foi 
constituído de acordo com Regime Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário, aprovado pelo 
Decreto - Lei n.º 60/2002, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
13/2005, de 7 de janeiro, e foi autorizado por comunicação da Comissão de Mercado de Valores 
Mobiliários, datada de 7 de abril de 2004, tendo iniciado a sua atividade em 25 de junho de 2004. 
Trata-se de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, constituído por um prazo de 10 anos. A 
atividade do Fundo encontrava-se regulamentada pelo Decreto-Lei nº 60/2002, que estabelecia o 
regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário, com todas as suas alterações subsequentes. 
Com a publicação, em 24 de fevereiro de 2015, da Lei nº. 16/2015, alterado pelos Decretos-Leis n.os 
124/2015, de 7 de julho, e 77/2017, de 30 de junho, pela Lei n.º 104/2017, de 30 de agosto, pelo 
Decreto -Lei n.º 56/2018, de 9 de julho, pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 
144/2019, de 23 de setembro, pelas Leis n.os 25/2020, de 7 de julho, 50/2020, de 25 de agosto, e 
72/2021, de 16 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 109-F/2021 de 9 de dezembro e pela Lei n.º 99-A/2021, 
de 31 de dezembro procedeu-se à revisão do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo 
(OIC), aplicável aos Fundos de Investimento Imobiliário. 

A prorrogação do Fundo foi decidida em Assembleia de Participantes em 24 de outubro de 2013, 
por um período adicional de 10 anos contando do dia 25 de junho de 2014, passando o seu término a 
ser 24 de junho de 2024. 
 

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, ou outros legalmente 
autorizados. 

 

 O Fundo é administrado, gerido e representado pela NORFIN – Sociedade Gestora de Organismos 
de Investimento Coletivo, S.A. (Sociedade Gestora). As funções de banco depositário são exercidas 
pela Caixa Económica Montepio Geral, S.A. As Unidades de Participação (UP) são detidas por um único 
participante, Flatlands – Sociedade de Gestão e Investimentos Lda. que inclui, entre outras empresas 
a SIVA SA., LGA - Logística Automóvel, SA., Soauto, SA e Autolombos SA. 

 

 É opinião da Sociedade Gestora que as demonstrações financeiras do Fundo dão uma imagem 
verdadeira e apropriada da sua situação financeira e dos resultados das operações em conformidade 
com os princípios contabilísticos aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas com base no princípio de continuidade e 
estão apresentadas de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário 
(PCFII), definido no Regulamento nº 02/2005 emitido pela CMVM, que entrou em vigor em 1 de Julho 
de 2005, e outros regulamentos específicos da atividade emitidos pela CMVM. 
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O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento n.º 02/2005 da CMVM, 
de 14 de Abril, pelo que as notas 1 a 13 previstas que não constam neste Anexo não têm aplicação por 
inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. A presente Nota assim como a Nota 14 
e seguintes são incluídas com outras informações relevantes para a compreensão das demonstrações 
financeiras em complemento às Notas 1 a 13.  

 

PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS 

 

(a) ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

O Fundo Imocar respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 
especialização dos exercícios. Nesta conformidade, os custos e os proveitos são contabilizados no 
exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 

 

(b) IMÓVEIS 

 Os imóveis adquiridos pelo Fundo são registados de acordo com os pagamentos efetuados, obras 
de melhoramento ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são 
amortizados, uma vez que deverão refletir o seu valor venal, determinado de acordo com o melhor 
preço que poderia ser obtido caso fossem vendidos em condições normais de mercado. 

 As aquisições de bens imóveis e as respetivas alienações devem ser precedidas dos pareceres de, 
pelo menos, dois peritos independentes, registados na CMVM, nomeados de comum acordo entre a 
Sociedade Gestora e o Banco Depositário, com uma periocidade mínima de dois anos. 

 A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, sendo analisada por 
comparação do seu valor contabilístico com o resultante das avaliações dos citados peritos 
independentes. Os imóveis devem estar valorizados no intervalo compreendido entre o custo de 
aquisição e a média aritmética simples das avaliações periciais. Os ajustamentos positivos resultantes 
de novas avaliações de imóveis (Mv/Af) são registados numa conta de balanço (classe 3, #38) por conta 
partida de uma conta de demonstração de resultados de proveitos (classe 8, #83). Por sua vez, os 
ajustamentos negativos (mv/ad) são igualmente registados numa conta de balanço (classe 3, #38) em  

contrapartida de uma conta de demonstração de resultados de custos (classe 7, #73). A classificação 
em termos de balanço é feita na mesma conta dado que a mesma tem natureza mista. 

 As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na demonstração de 
resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na diferença 
entre o valor de venda e o seu custo de aquisição. Simultaneamente, são anulados os ajustamentos 
favoráveis ou desfavoráveis incluídos na Demonstração de resultados, por contrapartida das rubricas 
“Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo. 

 Nos imóveis destinados ao arrendamento, as rendas são reconhecidas como proveitos no ano a 
que respeitam, sendo as recebidas antecipadamente registadas na rubrica “Receitas com proveito 
diferido”. 
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(c) PROVISÕES PARA DEVEDORES DE COBRANÇA DUVISOSA 

 As rendas vencidas a regularizar são sujeitas a uma análise periódica de base comercial de forma 
a determinar as provisões necessárias à cobertura do risco de cobrabilidade, sendo o respetivo valor 
registado no Passivo, na rubrica Ajustamentos e provisões, por contrapartida de resultados. 

 

(d) UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

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

 

(e)          COMISSÃO DE GESTÃO 

 De acordo com a lei, a comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de 
remuneração dos serviços que lhe sejam prestados. Segundo o Regulamento de Gestão do Fundo, pelo 
exercício da sua atividade, a Sociedade Gestora receberá do Fundo uma comissão de gestão anual de 
0,23%, calculada diariamente sobre o ativo total do Fundo. 

 

(f)         COMISSÃO DEDEPÓSITO 

 Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços 
prestados ao Fundo, nos termos da lei. Segundo o Regulamento de Gestão do Fundo, a comissão do 
banco depositário é calculada diariamente através da aplicação de uma taxa anual de 0,10% sobre o 
ativo total do Fundo.  

 

(g)         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. A taxa mensal em vigor no exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 foi de 0,0266%. 

 

(h)         IMPOSTOS 

 O regime fiscal alterou a 1 de julho de 2015. Até 30 de junho de 2015, o regime fiscal em vigor era 
o seguinte: 

 Os Fundos de Investimento Imobiliário estavam sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Benefícios 
Fiscais (EBF), a imposto sobre os rendimentos de forma autónoma, considerando a natureza dos 
mesmos. Desta forma, os rendimentos distribuídos aos participantes eram líquidos de imposto. 
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 Os rendimentos prediais líquidos obtidos no território português, que não sejam mais-valias 
prediais, estavam sujeitos a tributação autónoma à taxa de 25%, encontrando-se dispensados de 
retenção na fonte.  

 Relativamente às mais-valias prediais, estavam sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de 
25%, que incidiam sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas 
no exercício. 

 Relativamente a outros rendimentos que não prediais, eram os mesmos tributados da seguinte 
forma: 

 os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estavam sujeitos 
a retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto 
ou, caso não estivessem sujeitos a retenção na fonte, eram tributados à taxa de 25% sobre o valor 
líquido obtido no exercício. Com a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2012, que publicou o Orçamento 
de Estado para 2013, a taxa de retenção na fonte incidente sobre rendimentos de capitais (tais como 
juros de depósitos bancários) passou a ser de 28%; 

 os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias, eram 
tributados, autonomamente, à  taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de 
rendimentos provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos; 

 relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora, estavam sujeitas a 
imposto autonomamente a uma taxa de 25% sobre a diferença entre as mais-valias e as menos-valias 
apuradas no exercício. 

 Ao imposto assim apurado e registado em resultados era ainda deduzido para efeitos do valor 
final a pagar ao Estado o imposto restituído aos participantes que sejam sujeitos passivos isentos de 
IRC. 

 O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é 
registado na rubrica de Impostos e taxas da demonstração dos resultados; os rendimentos obtidos, 
quando não isentos, são assim considerados pelo respetivo valor bruto em Juros e proveitos 
equiparados. 

 A liquidação do imposto apurado deverá ser efetuada até ao final do mês de Abril do exercício 
seguinte àquele a que os rendimentos respeitam, ficando sujeita a inspeção e eventual ajustamento 
pelas autoridades fiscais, durante um período de 4 anos contado a partir do ano a que respeitam. 

 Por referência a 30 de junho de 2015 o Fundo procedeu ao apuramento do imposto com base nas 
regras fiscais em vigor até essa data e procedeu ao respetivo pagamento dentro do prazo de 120 dias. 

 Foi publicado o Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro, que aprovou 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 
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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. 

 - Os prejuízos fiscais apurados são reportáveis por um período de 12 anos;  

 - Às fusões, cisões e subscrições em espécie realizadas entre OIC pode ser aplicado o regime 
da neutralidade fiscal; 

 - O Fundo está sujeito às taxas de tributação autónoma previstas no Código do IRC; 

 - Não haverá obrigação de retenção na fonte relativamente aos rendimentos obtidos pelo 
Fundo; 

 - O Fundo será tributado em Imposto de Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos 
seus ativos à taxa de 0,0125% (por trimestre). 

 Segundo o Orçamento do Estado para 2016, aprovado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, os 
imóveis detidos em carteira pelos fundos de investimento imobiliário deixam de ter isenção de IMI e 
IMT.  

 

NOTA 1 – RECONHECIMENTO, PARA CADA IMÓVEL, DA DIFERENÇA ENTRE O RESPETIVO VALOR 

CONTABILÍSTICO E O VALOR RESULTANTE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS AVALIAÇÕES PERICIAIS 

 Compete à Sociedade Gestora determinar, em cada momento, o valor dos imóveis que integram 
o património do Fundo. O quadro seguinte identifica a diferença entre o valor contabilístico e o valor 
resultante da média simples das duas avaliações periciais. 
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      (B) Ver Nota 3 

O Fundo tem o valor contabilístico dos imóveis ajustados à média aritmética simples das 
avaliações, que se realizaram em Outubro de 2021. 

 

NOTA 2 – NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EMITIDAS, RESGATADAS E EM CIRCULAÇÃO NO 
PERÍODO EM REFERÊNCIA 

O Património do Fundo está titulado através de unidades de participação iguais com um valor 
base de €5 cada.  

O movimento no Capital do Fundo, durante o exercício, foi o seguinte: 

 
A variação da conta de Resultados Transitados, relativamente a 2020, deve-se à transferência 

do resultado do ano anterior aprovado em ata. 

Valor Contabilístico Média dos Valores Diferença
31/12/2021 (A) das Avaliações (B) (B)-(A)

1 Ed. Vila Nova Raínha - artº.386 2 393 000 2 393 000 - 
2 Ed. Vila Nova Raínha - artº.574 28 198 000 28 198 000 - 
3 Ed. Vila Nova Raínha - artº.616 A 3 743 500 3 743 500 - 
4 Ed. Porto - artº.11275 215 000 215 000 - 
5 Ed. Barreiro - artº.3774 1 212 500 1 212 500 - 
6 Ed. João Crisóstomo - artº.616 A 1 067 500 1 067 500 - 
7 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 A 273 000 273 000 - 
8 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 B 77 500 77 500 - 
9 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 C 1 047 000 1 047 000 - 

10 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 D 455 000 455 000 - 
11 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 E 1 021 000 1 021 000 - 
12 Ed. Laranjeiras 12- artº.1040 3 624 000 3 624 000 - 
13 Ed. Conde Almoster - artº.1151 A 227 000 227 000 - 
14 Ed. Rua da Flora  -  Carcavelos 1 179 500 1 179 500 - 
16 Ed. Laranjeiras 14 189 500 189 500 - 
17 Ed. Duarte Pacheco 7 31 500 31 500 - 

44 954 500 44 954 500 - 
(valores em euros)

Imóveis

TOTAL

Valor base 40 263 370 - (1 301 650) - - - - 38 961 720

(1 116 014) - (198 345) - - - - (1 314 359)
- - - - - - - - 

Resultados Transitados 5 030 530 - - - - - 2 384 685 7 415 216
- - - - - - - - 

2 384 685 - - - - 2 594 404  (2 384 685) 2 594 404
SOMA 46 562 572 - (1 499 995) - - 2 594 404 - 47 656 981

8 052 674 260 330,00 7 792 344
5,7822 5,7619 6,1159

(valores em euros)

Res.Per Transferências No Fim

Diferença subs. resgates
Resultados distribuídos

Resultados acumulados

Descrição No Início Subscr. Resgates

Resultados do período

Nº unidades participação
Valor unid. participação

Dist. Res Outros
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Em Março ocorreu uma redução de capital no valor de aproximadamente € 1.500.000,00, 
conforme deliberação da Assembleia de Participantes do Fundo datada de 16 de Março de 2021. Dessa 
redução resultou uma diminuição do número de unidades de participação em circulação de 260.330. 

 As unidades de participação do fundo a 31 de dezembro de 2021, são detidas na sua totalidade 
pela empresa Flatlands – Sociedade de Gestão e Investimentos Imobiliários Lda.: 

 

 

 

NOTA 3 – INVENTÁRIO DOS ATIVOS DO FUNDO  

 

Área Ano Valor do 

(m2) Data
Valor (em 

euros) Data
Valor (em 

euros)
imóvel (em 

euros)

1.4.1 Arrendadas
Habitação 
Comércio

4 Ed. Porto - artº.11275 287 2004 432 003 01-10-2021 220 000 01-10-2021 210 000 215 000
5 Ed. Barreiro - artº.3774 2 606 2004 1 730 150 01-10-2021 1 224 000 01-10-2021 1 201 000 1 212 500
7 Ed. João Crisóstomo - artº.616 A 358 2004 1 011 500 01-10-2021 1 095 000 01-10-2021 1 040 000 1 067 500
8 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 A 209 2004 153 597 01-10-2021 259 000 01-10-2021 287 000 273 000
9 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 B 48 2004 40 914 01-10-2021 78 000 01-10-2021 77 000 77 500

10 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 C 1 431 2004 859 201 01-10-2021 1 044 000 01-10-2021 1 050 000 1 047 000
11 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 D 555 2004 401 766 01-10-2021 434 000 01-10-2021 476 000 455 000
12 Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 E 1 913 2004 1 275 052 01-10-2021 1 032 000 01-10-2021 1 010 000 1 021 000
13 Ed. Laranjeiras 12- artº.1040 3 790 2004 3 206 100 01-10-2021 3 590 000 01-10-2021 3 658 000 3 624 000
15 Ed. Conde Almoster - artº.1151 A 196 2004 269 050 01-10-2021 227 000 01-10-2021 227 000 227 000
16 Ed. Rua da Flora  -  Carcavelos 1 205 2006 1 500 819 01-10-2021 1 153 000 01-10-2021 1 206 000 1 179 500

Serviços
Outros

2 Ed. Vila Nova Raínha - artº.574 19 925 2004 29 265 350 01-10-2021 28 556 000 01-10-2021 27 840 000 28 198 000
3 Ed. Vila Nova Raínha - artº.616 A 5 838 2004 4 029 500 01-10-2021 3 753 000 01-10-2021 3 734 000 3 743 500

18 Ed. Duarte Pacheco, 7 13 2019 7 723 01-10-2021 33 000 01-10-2021 30 000 31 500

1.4.2 Não Arrendadas
17 Ed. Laranjeiras, 14 505 2019 172 940 01-10-2021 190 000 01-10-2021 189 000 189 500

Serviços
Outros

1 Ed. Vila Nova Raínha - artº.386 845 2004 2 967 708 01-10-2021 2 327 000 01-10-2021 2 459 000 2 393 000

39 723 47 323 373 45 215 000 44 694 000 44 954 500

Valor de 
Aquisição 

(em euros)
Descrição dos Imóveis

Avaliação 1 Avaliação 2

1.4  Construções Acabadas

Nome
Nº Unidades de 

Participação
%

Flatlands - Sociedade de Gestão e Investimentos Imobiliários Lda. 7 792 344 100,00%
Total 7 792 344 100,00%
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NOTA 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO CONFORME PREVISTO NO 

REGULAMENTO DA CMVM Nº 12/2003, POR APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO Nº 2 DO ARTIGO 9º DO 

REGULAMENTO DA CMVM Nº 1/2005 

 Os critérios e princípios de valorização estão descritos na Nota Introdutória. 

 

NOTA 7 – DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2021, esta rubrica é composta por dois depósitos à ordem no valor de 
€2.181.368 e um depósito a prazo de €1.000.000. 

 

 

Valor Juros decorridos
7 - Liquidez
7.1. À vista
7.1.2. Depósitos à ordem 2 181 368 - 2 181 368
7.2. A prazo 1 000 000 1 000 000
7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo - 

Total liquidez (B) 3 181 368

8 - Empréstimos
8.1. Empréstimos obtidos - - 

Total empréstimos (C) - 

9 - Outros Valores a Regularizar
9.1. Valores Activos - -  
9.1.5. Outros 81 827 - 81 827
9.2. Valores Passivos - - -  
9.2.6. Outros (560 714) - (560 714)

Total outros valores a regularizar (D) (478 887)

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D) 47 656 981
(valores em euros)

Valor Global

Depósitos à ordem 2 394 180 7 748 807 7 961 619 2 181 368 
Depósitos a prazo e com pré-aviso  - 1 000 000  - 1 000 000 
TOTAL 2 394 180 7 748 807 7 961 619 3 181 368 
(valores em euros)

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final
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NOTA 8 – DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA 

Em 31 de dezembro de 2021 não existem dívidas consideradas de cobrança duvidosa. 

A entidade gestora do Fundo continuará a acompanhar o evoluir da situação, de forma regular, 
tomando, as decisões necessárias em face das circunstâncias que existirem em cada período.    

 

NOTA 9 – COMPARAILIDADE COM O EXERCÍCIO ANTERIOR 

As políticas contabilísticas seguidas em 2021, são idênticas às adotadas em 2020, pelo que 
existe comparabilidade nas rúbricas de balanço e demonstração de resultados. 

 

NOTA 11 – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER E DAS 

PROVISÕES ACUMULADAS 

No fecho de 2021 não existem provisões de dívidas a receber, uma vez que não há dívidas 

consideradas de cobrança duvidosa. 

 

NOTA 12 – DISCRIMINAÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE EM RELAÇÃO AOS RENDIMENTOS 

OBTIDOS E CONTABILIZADOS NO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 os impostos suportados apresentam 
a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 13 – DISCRIMINAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

No decorrer do período findo em 31 de Dezembro de 2021 não existem responsabilidades com 
e de terceiros. 

 

NOTA 14 – DEVEDORES POR RENDAS VENCIDAS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2021 2020
Impostos Indirectos:

Imposto Selo 29 345 30 643
IVA 1 758 42 066

31 103 72 708

Outros Impostos:
IMI 54 620 55 608

54 620 55 608

(valores em euros)
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NOTA 15 – CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 16 – COMISSÕES 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as Comissões apresentavam a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Devedores por rendas vencidas 15 274 5 995
Outras contas de devedores - - 

15 274 5 995
(valores em euros)

2021 2020
   Comissões a pagar

Comissão de gestão 9 802 9 573
Comissão de Depósito 12 557 12 299
Taxa de Supervisão 2 472 2 417

24 831 24 289
   Outras Contas de Credores
      Estado e outros entes públicos:

Imposto sobre o Valor Acrescentado 52 366 145 170
      Outros valores a pagar

Credores por fornecimentos e serviços externos 2 754 - 
Outros credores - - 

Total de Outras Contas de Credores 55 121 145 170

   Adiantamentos por venda de Imóveis - - 
- - 

79 951 169 458
(valores em euros)

2021 2020

Comissão de Gestão 108 007 107 195
Comissão de Depósito 46 959 46 606
Taxa de Supervisão 14 439 14 310
Outros 8 478 606

177 883 168 717

(valores em euros)
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NOTA 17 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Os custos com FSE, relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, têm a 
seguinte descriminação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) A variação do custo com condomínios deve-se ao facto de em 2020 ter sido efetuado um 
pagamento de quotas extraordinárias relativas ao imóvel do Ed. Laranjeiras 1137; 

(b) Em 2021, foram levadas a cabo diversas obras de melhoria dos imóveis, com especial 
ênfase no imóvel Ed. Vila Nova da Rainha 386; 

(c) Além das reparações efetuadas, foi solicitada também uma consultoria técnica para os 
vários imóveis em carteira. Foram também efetuadas consultorias fiscais. 

 

NOTA 18 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rúbrica “Valores a reembolsar” existia valor a entregar ao Banco Montepio, que pela sua 
antiguidade foi retirado da conta. 

 

2021 2020

Seguros 35 431 36 411
Condomínio                                        (a) 2 087 8 584
Serviços Jurídicos 24 000 24 102
Reparações                                        (b) 84 593 2 560
Auditoria 9 681 7 890
Avaliação dos Imóveis do Fundo 17 830 10 900
Consultoria                                        (c) 35 419 2 000
Outros 11 277 7 488
Comissões de Arrendamento 0 11 700

220 318 111 636

(valores em euros)

2021 2020
Outros acréscimos e diferimentos - Passivo:

Valores a reembolsar 0 295
0 295

Acréscimos de custos:
FSE 11 807 7 890
Outros custos a l iquidar (IMI e IS) 187 933 220 294

Total 199 740 228 184

Receitas com proveito diferido:
Rendas faturadas antecipadamente 281 023 283 015

281 023 283 015
Total dos Acréscimos e Diferimentos 480 762 511 494
(valores em euros)
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NOTA 19 – RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 

Esta rubrica refere-se integralmente às rendas dos imóveis que constituem a carteira do Fundo 
que se encontravam arrendados durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, cujo 
detalhe por imóvel é como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) O imóvel Ed. João Crisóstomo esteve devoluto até Setembro de 2020 e por esse motivo é 

possível observar um aumento substancial no rendimento gerado por este imóvel. 

 Para além do mencionado acima, em 2021 foi assinado um aditamento com o inquilino 
Autolombos que visou a renegociação do valor de renda. Esta alteração não é expressiva em termos 
de valores, uma vez que em 2020 o inquilino também esteve ao abrigo do regime das moratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Ed. Vila Nova Raínha - artº.386  -  - 
Ed. Vila Nova Raínha - artº.574 2 021 588 2 002 550
Ed. Vila Nova Raínha - artº.616 A 283 438 282 360
Ed. Porto - artº.11275 12 684 10 505
Ed. Barreiro - artº.3774 90 494 82 105
Ed. João Crisóstomo - artº.635                      (a) 66 000 2 750 
Ed. Estrada Laranjeiras - artº.1137 177 902 171 419
Ed. Laranjeiras 12- artº.1040 245 846 239 104
Ed. Conde Almoster - artº.1151 A 16 068 16 068 
Ed. Rua da Flora  -  Carcavelos 69 600 66 184
Ed. Duarte Pacheco, 7 2 412 2 103
Ed. Laranjeiras, 14  -  - 

2 986 033 2 875 147
(valores em euros)
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NOTA 20 – ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 Em Outubro de 2021 foram efetuadas avaliações à carteira. 

 Decorrente de avaliações obtidas de 2 avaliadores independentes no decurso do período findo 
em 31 de dezembro de 2021, foram reconhecidos ajustamentos em ativos imobiliários cujo valor 
correspondeu a perdas líquidas relativas aos seguintes imóveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganhos/(Perdas) 

Vila Nova da Rainha 616 (147.000)
Vila Nova da Rainha 574 (243.500)

(92.108)
Ed. Barreiro - artº.3774 (32.000)
Ed. Laranjeiras 12- artº.1040 (76.000)
Ed. Porto - artº.11275 (8.000)
Ed. João Crisóstomo - artº.616 A (29.000)

(66.000)
Ed. Conde Almoster - artº.1151 A (500)
Ed. Rua da Flora  -  Carcavelos (161.200)
Ed. Laranjeiras 14 (5.500)
Ed. Duarte Pacheco 7 (1.000)

(861.808)

Vila Nova da Rainha 574 831.000
Ed. Porto - artº.11275 3.500

24.000
Ed. João Crisóstomo - artº.616 A 5.500
Ed. Laranjeiras 12- artº.1040 32.000
Ed. Rua da Flora  -  Carcavelos 27.000

923.000

Total de Perdas l íquidas em Ativos Imobil iários 61.192
(valores em euros)

Total de Ganhos em Ativos Imobil iários

Imóvel 
Perdas

Ed. Estrada Laranjeiras - art.º 1137

Total de Perdas em Ativos Imobil iários

Ganhos

Vila Nova da Rainha 386

Ed. Barreiro - artº.3774
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NOTA 21 – DISCRIMINAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS 

 Os membros do Conselho de Administração da Norfin e os seus Colaboradores estiveram, no 
exercício de 2021, sujeitos às regras e procedimentos definidos na Politica de Remuneração aplicável 
aos Colaboradores da Norfin, não se tendo verificado para o ano em questão, alterações da política de 
remuneração adotada nem quaisquer irregularidades. 

 Abaixo se discrimina a informação relativa às remunerações pagas pela sociedade gestora 
durante o exercício de 2021, calculado proporcionalmente ao VLGF do fundo: 

 
 Para além dos órgãos sociais não existem colaboradores de entidade responsável pela gestão, 
cujas atividades tenham um impacto significativo no perfil de risco do Organismo de Investimento 
Colectivo. 

 

NOTA 22 – EVENTOS SUSEQUENTES 

No dia 14 de janeiro de 2022, foi deliberado em assembleia geral de participantes, uma 

redução de capital no montante aproximado de 2.000.000€ e que foi concretizada a 19 de Janeiro do 

corrente ano.   

À data de conclusão deste relatório, e derivado das atuais circunstâncias, o Conselho de 

Administração da Sociedade Gestora, encontra-se a acompanhar, de forma atenta o desenrolar da 

atual situação de conflito na Ucrânia e as suas possíveis repercussões que virá a ter na economia a 

nível nacional e mundial, que, nesta data, ainda não são possíveis antecipar com fiabilidade. Este efeito 

poderá vir a ter repercussões sobre a atividade do Fundo, dependendo da evolução que esta situação 

venha a ter no futuro. 

 

 

 O Contabilista Certificado                                                        Conselho de Administração  

  

                  

 

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

Imocar 47 656 981 20 310 106 845 127 155 0 50 891 50 891 178 046

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

Remunerações fixas Remunerações variáveis














