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CONJUNTURA 

A WIﾗﾐﾗﾏｷ; ﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ SW┗Wヴ= ヴWｪｷゲデ;ヴ ┌ﾏ 
IヴWゲIｷﾏWﾐデﾗ aﾗヴデW Wﾏ ヲヰヲヱ ふヴがΒХぶが 
ゲWｪ┌ﾐSﾗ ﾗ BﾗﾉWデｷﾏ EIﾗﾐﾙﾏｷIﾗ Sﾗ B;ﾐIﾗ 

W DW┣WﾏHヴﾗが ﾐﾗ 
Wﾐデ;ﾐデﾗ ｷﾐゲ┌aｷIｷWﾐデW ヮ;ヴ; IﾗﾏヮWﾐゲ;ヴ ; 
ケ┌WS; ｴｷゲデﾙヴｷI; SW ヲヰヲヰ ふどΒがヴХぶく A ヴWデﾗﾏ; 
Sﾗゲ ﾐｹ┗Wｷゲ SW ;Iデｷ┗ｷS;SW ヮヴYどヮ;ﾐSWﾏｷ; 
Wゲデ= ヮヴW┗ｷゲデ; ヮ;ヴ; ﾗ ヮヴﾙ┝ｷﾏﾗ ;ﾐﾗが ;ｷﾐS; 
ケ┌W ﾗ PIB SW┗; aｷI;ヴ ;H;ｷ┝ﾗ Sﾗ ケ┌W デWヴｷ; 
ゲｷSﾗ ;デｷﾐｪｷSﾗ I;ゲﾗ ; ｴ┌ﾏ;ﾐｷS;SW デｷ┗WゲゲW 
ゲｷSﾗ ヮﾗ┌ヮ;S; ;ﾗ Iﾗﾐ┗ｹ┗ｷﾗ Iﾗﾏ ﾗ SARSど
CﾗVどヲ ヮWﾉﾗ ﾏWﾐﾗゲ ;デY ヲヰヲヴく  
 
A ｷﾐaﾉ;N?ﾗ SW┗Wヴ= aｷ┝;ヴどゲW Wﾏ ヰがΓХが ;ヮWゲ;ヴ 
S;ゲ ヮヴW┗ｷゲﾛWゲ SW ﾐｹ┗Wｷゲ H;ゲデ;ﾐデW 
ゲ┌ヮWヴｷﾗヴWゲ ヮ;ヴ; ;ゲ WIﾗﾐﾗﾏｷ;ゲ ﾏ;ｷゲ aﾗヴデWゲ 
S; Uﾐｷ?ﾗ E┌ヴﾗヮWｷ;が ﾐ; ゲWケ┌ZﾐIｷ; Sﾗ 
ヮヴﾗﾐ┌ﾐIｷ;Sﾗ ;┌ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ヮヴWNﾗ S;ゲ 
ﾏ;デYヴｷ;ゲ ヮヴｷﾏ;ゲ W SW Sｷゲヴ┌ヮNﾛWゲ ゲYヴｷ;ゲ 
S;ゲ I;SWｷ;ゲ SW ;H;ゲデWIｷﾏWﾐデﾗが ケ┌W 
デｷ┗Wヴ;ﾏ ﾏ;ｷゲ ｷﾏヮ;Iデﾗ ﾐ;ゲ WIﾗﾐﾗﾏｷ;ゲ ﾏ;ｷゲ 
ヮ┌ﾃ;ﾐデWゲく 
 
A デ;┝; SW SWゲWﾏヮヴWｪﾗ ヴWS┌┣ｷ┌どゲW ヮ;ヴ; 
ﾐｹ┗Wｷゲ ｷﾐaWヴｷﾗヴWゲ ;ﾗゲ ヮヴYどヮ;ﾐSYﾏｷIﾗゲが Wﾏ 
IﾗﾐゲWケ┌ZﾐIｷ; S; ヴWI┌ヮWヴ;N?ﾗ S; 
WIﾗﾐﾗﾏｷ;く A ヮﾗ┌ヮ;ﾐN; ヴWS┌┣ｷ┌どゲWが SWヮﾗｷゲ 
Sﾗ ヮｷIﾗ SW ヲヰヲヰが ;デヴｷH┌ｹ┗Wﾉ ;ﾗ 
Iﾗﾐaｷﾐ;ﾏWﾐデﾗが W ﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ヮ┎HﾉｷIﾗ 
IヴWゲIW┌ a;IW ;ﾗ ;ﾐﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴく   

Oゲ ┗Wﾐデﾗゲ aﾗヴデWゲ S; ｷﾐaﾉ;N?ﾗ ケ┌W ;ゲゲﾗﾉ;ﾏ ; E┌ヴﾗヮ; ﾐ?ﾗ 
IｴWｪ;ヴ;ﾏ ; Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉ 
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  ACTIVIDADE DO FUNDO 

 
 
AヮWゲ;ヴ SW ┌ﾏ; ヮ;ヴデW Sﾗ ;ﾐﾗ SW ヲヰヲヱ ;ｷﾐS; デWヴ ゲｷSﾗ 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷ;S; ヮWﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; ﾗヴｷｪｷﾐ;S; ヮWﾉﾗ Cﾗヴﾗﾐ;┗ｷヴ┌ゲ SARSど
COVどヲ aﾗｷ ﾐﾗデﾙヴｷ; ┌ﾏ; ﾏWﾉｴﾗヴｷ; a;IW ;ﾗ ;ﾐﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴ ケ┌;ﾐデﾗ 
< ;Iデｷ┗ｷS;SW Sﾗ F┌ﾐSﾗ CﾗｷﾏHヴ; Vｷ┗; Iく 
 
Eﾏ ヰンっM;ヴっヲヰヲヱ aﾗｷ IﾗﾐIﾉ┌ｹS; ; ;Sﾏｷゲゲ?ﾗ デYIﾐｷI; Sﾗ F┌ﾐSﾗ 
;ﾗ E┌ヴﾗﾐW┝デ AIIWゲゲが デ;ﾉ Iﾗﾏﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾐﾗ RWﾉ;デﾙヴｷﾗ W Cﾗﾐデ;ゲ 
Sﾗ ;ﾐﾗ SW ヲヰヲヰく 
 
Eﾏ ヱΑ SW M;ｷﾗ SW ヲヰヲヱ aﾗｷ ヴW;ﾉｷ┣;S; ┌ﾏ; AゲゲWﾏHﾉWｷ; SW 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデWゲ ふI┌ﾃﾗゲ デヴ;H;ﾉｴﾗゲ ;ヮﾙゲ ゲ┌ゲヮWﾐゲ?ﾗ aﾗヴ;ﾏ 
ヴWデﾗﾏ;Sﾗゲ ; ンヱ SW M;ｷﾗ SW ヲヰヲヱぶ ヮ;ヴ; SWﾉｷHWヴ;N?ﾗ SW ┌ﾏ 
;┌ﾏWﾐデﾗ SW I;ヮｷデ;ﾉ Sﾗ F┌ﾐSﾗ ; ヴW;ﾉｷ┣;ヴ Wﾏ WゲヮYIｷW ;デヴ;┗Yゲ 
S; ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;N?ﾗ SW Sﾗｷゲ ｷﾏﾙ┗Wｷゲ ;┗;ﾉｷ;Sﾗゲ Wﾏ  ヴヰヰくΓヴΓがヰヰ  
ﾗ PヲΒ W ┌ﾏ; ヮWケ┌Wﾐ; ヮ;ヴIWﾉ; ﾃ┌ﾐデﾗ ;ﾗ Pヱヲく 
 
Eﾏ ヴWﾉ;N?ﾗ ;ﾗゲ ;Iデｷ┗ﾗゲ ｷﾏﾗHｷﾉｷ=ヴｷﾗゲ Sﾗ F┌ﾐSﾗ W Wﾏ ﾉｷﾐｴ; Iﾗﾏ 
;ゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗;ゲ デヴ;N;S;ゲ ﾐﾗ RWﾉ;デﾙヴｷﾗ W Cﾗﾐデ;ゲ Sﾗ ;ﾐﾗ SW 
ヲヰヲヰ ヴWｪｷゲデ;どゲW ケ┌Wぎ 
 

 aﾗｷ SWaWヴｷSﾗ Wﾏ M;ヴNﾗ ﾗ ﾉｷIWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ヮヴﾗﾃWIデﾗ 
S; ヴWゲｷSZﾐIｷ; SW Wゲデ┌S;ﾐデWゲ ヮヴW┗ｷゲデ; ヮ;ヴ; ﾗ Pヴヵが ヴヶ W 
ヴΑが IﾗﾐIﾉ┌ｹSﾗ ﾗ ヮヴﾗﾃWIデﾗ SW W┝WI┌N?ﾗ S; ﾏWゲﾏ; W 
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ヮヴﾗﾏﾗ┗ｷS;ゲ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ゲ ヮ;ヴ; ﾗHデWﾐN?ﾗ Sﾗ ┌ゲデﾗ SW 
Iﾗﾐゲデヴ┌N?ﾗが ヮ;ヴ;ﾉWﾉ;ﾏWﾐデW Iﾗﾏ ; ヮヴﾗI┌ヴ; SW 
ﾗヮWヴ;Sﾗヴ ヮ;ヴ; ; ゲ┌; W┝ヮﾉﾗヴ;N?ﾗき 

 
 ﾐ?ﾗ ゲW ﾏﾗゲデヴﾗ┌ ;SWケ┌;Sﾗ ;┗;ﾐN;ヴ Iﾗﾏ ﾗゲ ヮヴﾗﾃWIデﾗゲ 

SW ﾉｷIWﾐIｷ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ヮヴYSｷﾗ Pヵヰ W Sﾗゲ ヮヴYSｷﾗゲ Pヴヱが ヴヲ 
W ヴンが ;デWﾐSWﾐSﾗ < ﾏ;ﾐ┌デWﾐN?ﾗ SW ;ﾉｪ┌ﾏ; ｷﾐIWヴデW┣; 
ケ┌;ﾐデﾗ ;ﾗ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ﾏWヴI;Sﾗ ｷﾏﾗHｷﾉｷ=ヴｷﾗが ﾃ= 
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;S; Wﾏ ヲヰヲヰ W ケ┌W ゲW ヮヴﾗﾉﾗﾐｪﾗ┌ ﾐﾗ ヱ┨ 
ゲWﾏWゲデヴW SW ヲヰヲヱき 

 
 ;ゲ ヮヴｷﾗヴｷS;SWゲ aﾗヴ;ﾏ SｷヴｷｪｷS;ゲ ヮ;ヴ; ﾗ ヮヴﾗﾃWIデﾗ Sﾗ Pヱヲが 

ヱン W ヱヵ ;デWﾐSWﾐSﾗ < ｷﾐデWｪヴ;N?ﾗ S; ヮWケ┌Wﾐ; ヮ;ヴIWﾉ; 
Wﾏ a;ﾉデ; ﾐﾗ Pヱヲ W < ヮヴﾗﾏWデｷS; ｷﾐデWｪヴ;N?ﾗ ﾐﾗ F┌ﾐSﾗ 
Sﾗ Pヱヱが ヮWヴﾏｷデｷﾐSﾗ ;ゲゲｷﾏ ﾗ SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ 
Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ SW ┌ﾏ; aヴWﾐデW WSｷaｷI;S; S; R┌; DｷヴWｷデ; 

ヴWSW SW MWデヴﾗH┌ゲ Sﾗ ゲｷゲデWﾏ; SW ﾏﾗHｷﾉｷS;SW SW 
CﾗｷﾏHヴ;き 

 
 

 ﾗ ﾗHﾃWIデｷ┗ﾗ デヴ;N;Sﾗ Wﾏ ヲヰヲヰ SWが ヮ;ヴ; ﾗ ;ﾐﾗ Wﾏ 
;ヮヴWNﾗが ゲW ヴWデﾗﾏ;ヴ ; IﾗﾏWヴIｷ;ﾉｷ┣;N?ﾗ S;ゲ aヴ;INﾛWゲ 
Sﾗゲ ｷﾏﾙ┗Wｷゲ ﾃ= ヴW;Hｷﾉｷデ;Sﾗゲが ゲWﾃ; ヮWﾉ; ┗ｷ; S; ゲ┌; 
┗WﾐS;が ゲWﾃ; ヮWﾉ; ┗ｷ; Sﾗ ゲW┌ ;ヴヴWﾐS;ﾏWﾐデﾗが aﾗｷ 
;デｷﾐｪｷSﾗ ﾃ= ケ┌W aﾗｷ ヮﾗゲゲｹ┗Wﾉ ┗WﾐSWヴ ヶ aヴ;INﾛWゲ W 
IWﾉWHヴ;ヴ Sﾗｷゲ Iﾗﾐデヴ;Iデﾗゲ SW ヮヴﾗﾏWゲゲ; SW Iﾗﾏヮヴ; W 
┗WﾐS;が HWﾏ Iﾗﾏﾗ ;ヴヴWﾐS;ヴ Wっﾗ┌ ヴWﾐﾗ┗;ヴ 
;ヴヴWﾐS;ﾏWﾐデﾗゲ Wﾏ ﾏ;ｷゲ ヵ aヴ;INﾛWゲき 
 

 
Q┌;ﾐデﾗ < ｷﾏヮ┌ｪﾐ;N?ﾗ ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ Sﾗゲ ;Iデﾗゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗゲ 
ヴWaWヴWﾐデWゲ ;ﾗゲ Sﾗｷゲ ヴWI┌ヴゲﾗゲ ｴｷWヴ=ヴケ┌ｷIﾗゲ ﾐ?ﾗ ヴWゲヮﾗﾐSｷSﾗゲ 
ヮWﾉﾗ M┌ﾐｷIｹヮｷﾗ SW CﾗｷﾏHヴ; W ケ┌W IﾗヴヴWﾏ デWヴﾏﾗゲ ﾐﾗ TヴｷH┌ﾐ;ﾉ 
ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗ W FｷゲI;ﾉ SW CﾗｷﾏHヴ;が ﾐ?ﾗ ｴﾗ┌┗W 
SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗゲ ; ヴWｪｷゲデ;ヴく 

  ヮヴﾙヮヴｷﾗ ｷﾐｷIｷ;ﾉが dividendos (distribuidos e prop de 69% 
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COMENTÁRIO 
AOS 

RESULTADOS 
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 O W┝WヴIｹIｷﾗ SW ヲヰヲヱ W┗ｷSWﾐIｷ; ; aﾗヴデW ｷﾐaﾉ┌ZﾐIｷ; Sﾗ 
Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ ﾏWヴI;Sﾗ ｷﾏﾗHｷﾉｷ=ヴｷﾗ ﾐ; B;ｷ┝; SW 
CﾗｷﾏHヴ;が ヴWゲ┌ﾉデ;ﾐデW Sﾗゲ WaWｷデﾗゲ S; ヮ;ﾐSWﾏｷ; S; COVIDヱΓ 
Iﾗﾏ ┌ﾏ; SWゲ┗;ﾉﾗヴｷ┣;N?ﾗ Sﾗゲ ;Iデｷ┗ﾗゲく 
Oゲ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ ゲ?ﾗ ﾐWｪ;デｷ┗ﾗゲ Wﾏ  ヲΓンくヶヲヱがヰヰ ふWﾏ ヲヰヲヰ 
aﾗヴ;ﾏ SW  ヲヴンくΓヰヰがヰヰ デ;ﾏHYﾏ ﾐWｪ;デｷ┗ﾗゲぶく 
 
A ヴWﾐデ;HｷﾉｷS;SW ;ﾐ┌;ﾉｷ┣;S; SWゲSW ﾗ ﾉ;ﾐN;ﾏWﾐデﾗ Sﾗ F┌ﾐSﾗ Y 
SW どヲがΓヵХく 
 
O ┗;ﾉﾗヴ S; UﾐｷS;SW SW P;ヴデｷIｷヮ;N?ﾗ aｷ┝ﾗ┌どゲW Wﾏ  Αがヲヶヱヴ ふ  
Αが ΑΒヰン Wﾏ ヲヰヲヰぶく 
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PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

PヴﾗヮﾛWどゲW ケ┌W ﾗ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ ﾉｹケ┌ｷSﾗ Sﾗ W┝WヴIｹIｷﾗ 
SW ヲヰヲヱが ﾐﾗ ┗;ﾉﾗヴ SW  ヲΓンくヶヲヰがΒヶが ﾐWｪ;デｷ┗ﾗゲが 
ゲWﾃ; ﾉW┗;Sﾗ ; RWゲ┌ﾉデ;Sﾗゲ Tヴ;ﾐゲｷデ;Sﾗゲく 
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AGRADECIMENTOS 

A SﾗIｷWS;SW GWゲデﾗヴ; ﾏ;ﾐｷaWゲデ; ﾗゲ ゲW┌ゲ ;ｪヴ;SWIｷﾏWﾐデﾗゲ 
 

 À BDO わ ASSOCIADOSが SﾗIｷWS;SW RW┗ｷゲﾗヴ; 
OaｷIｷ;ﾉ SW Cﾗﾐデ;ゲが ヮWﾉﾗ ┗;ﾉｷﾗゲﾗ W ヮヴﾗﾐデﾗ 
;Iﾗﾏヮ;ﾐｴ;ﾏWﾐデﾗ Sﾗゲ ﾐWｪﾙIｷﾗゲ ゲﾗIｷ;ｷゲき 
 

 Aﾗ B;ﾐIﾗ Iﾐ┗Wゲデが SWヮﾗゲｷデ=ヴｷﾗ Sﾗ CﾗｷﾏHヴ; Vｷ┗; Iが 
ヮWﾉ; Iﾗﾐaｷ;ﾐN; Iﾗﾏ ケ┌W ｴﾗﾐヴ; ; SﾗIｷWS;SWき 

 
 Aﾗ IHRUが aｷﾐ;ﾐIｷ;Sﾗヴ ;ﾗ ;Hヴｷｪﾗ Sﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; 

RW;Hｷﾉｷデ;ヴ ヮ;ヴ; AヴヴWﾐS;ヴが ヮWﾉﾗ ;ヮﾗｷﾗ ヮヴWゲデ;Sﾗき 
 

 Aﾗ B;ﾐIﾗ S;ﾐデ;ﾐSWヴが IヴWSﾗヴ ｴｷヮﾗデWI=ヴｷﾗ Sﾗ 
CﾗｷﾏHヴ; Vｷ┗; Iが ヮWﾉﾗ ;ヮﾗｷﾗ ﾐﾗ >ﾏHｷデﾗ  
Sﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ; IFRRU ヲヰヲヰき 

 
 
LｷゲHﾗ;が ヰΒ SW M;ヴNﾗ SW ヲヰヲヲが  
 
PWﾉﾗ CﾗﾐゲWﾉｴﾗ SW ASﾏｷﾐｷゲデヴ;N?ﾗ S; SﾗIｷWS;SW GWゲデﾗヴ; 
 
 
ぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ 
Tｷ;ｪﾗ SW S;ﾐデﾗゲ Aｪ┌Sﾗ M;デデﾗゲ Áｪ┌;ゲ 
ADMINISTRADOR DELEGADO   
 
 
 
ぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ 
M;ﾐ┌Wﾉ Jﾗ;ケ┌ｷﾏ G┌ｷﾏ;ヴ?Wゲ MﾗﾐデWｷヴﾗ SW AﾐSヴ;SW 
ADMINISTRADOR DELEGADO 

 
 
 

 

 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM REABILITAÇÃO URBANA COIMBRA VIVA I

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

2021 2020
Activo Mais menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2021 2020

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 430.218 430.218 Unidades de participação 2 5.931.100 5.553.013 
Construções 1 e 3 4.770.841 334.574 (401.041) 4.704.375 5.464.530 Variações patrimoniais (66.849) -
Adiantamentos por compra de imóveis - Resultados transitados 2 (1.263.844) (1.019.944)

Total de activos imobiliários 5.201.060 334.574 (401.041) 5.134.593 5.464.530 Resultado líquido do exercício 2 (293.621) (243.900)
Total do Capital do Fundo 4.306.785 4.289.169 

DISPONIBILIDADES
Caixa 7 98 - - 98 235 
Depósitos à ordem 7 24.687 - - 24.687 325.324 CONTAS DE TERCEIROS

Total das disponibilidades 24.785 - - 24.785 325.559 Comissões e outros encargos a pagar 15 19.202 17.315 
Outras contas de credores 15 51.570 163.027 

CONTAS DE TERCEIROS Empréstimos não títulados 10 e 15 1.121.521 1.629.282 
Outras contas de devedores 8 543 543 1.022 Adiantamentos por venda de imóveis 37.000 25.640 

Total dos valores a receber 543 - - 543 1.022 Total de valores a pagar 1.229.293 1.835.264 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Despesas com custo diferido 14 1.550 1.550 2.226 Acréscimos de custos 16 20.862 22.921 
Outros acréscimos e diferimentos 14 400.776 400.776 355.601 Receitas com proveito diferido 16 5.307 1.584 

Total de acréscimos e diferimentos activos 402.326 - - 402.326 357.828 Total de acréscimos e diferimentos passivos 26.169 24.504 
Total do Activo 5.628.713 334.574 (401.041) 5.562.247 6.148.936 Total do Passivo e Capital do Fundo 5.562.247 6.148.936 

Total do número de unidades de participação 2 593.109,972 551.287,000 Valor unitário da unidade de participação 2 7,2614 7,7803

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

Pelo Conselho de Administração O Contabilista Certificado



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM REABILITAÇÃO URBANA COIMBRA VIVA I

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

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2021 2020 Notas 2021 2020

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

De operações correntes 21  24.094  22.068
Comissões:

Em activos imobiliários 17  23.804  6.180
Outras, de operações correntes 17  73.866  75.482

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários
Em activos imobiliários 19  196.680  277.814 Em activos imobiliários 19  42.225  185.341

Impostos :
Imposto sobre rendimento 12  347  2.042 Rendimentos de activos imobiliários 20  37.849  34.038
Impostos indirectos 12  14.980  14.556 Outros proveitos e ganhos correntes -                    -

Total de proveitos e ganhos correntes 80.073 219.379 
Fornecimentos e serviços externos 18  95.376  76.151

Total de custos e perdas correntes (A)  429.146  474.293 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Perdas de exercícios anteriores  1.396 -                    Outros ganhos eventuais  56.848  11.013
Total de custos e perdas eventuais (B)  1.396 -                    Total de proveitos e ganhos eventuais  56.848  11.013

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 2 -                    -                    RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO 2 293.621 243.900 
 430.542  474.293 430.542 474.293 

Resultados na carteira de títulos - - Resultados eventuais 55.452 11.013
Resultados de activos imobiliários (235.786) (140.764) Resultados antes de imposto sobre o rendimento (293.274) (241.858)
Resultados correntes (349.073) (254.913) Resultados líquidos do período (293.621) (243.900)

O anexo faz parte integrante da Demonstração dos Resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021,

Pelo Conselho de Administração O Contabilista Certificado



2021 2020

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Pagamentos:

Resgates/reembolsos de unidades de participação ( 89.712)
( 89.712) -

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo ( 89.712) -                       

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Alienação de activos imobiliários (Nota 1)  518.685 241.100 
Rendimentos de activos imobiliários  57.766 23.589 
Adiantamentos por conta da venda de activos imobiliários  98.375 25.640 

 674.826 290.329 
Pagamentos:

Aquisição de activos imobiliários (Nota 1)
Grandes reparações em activos imobiliários ( 170.067) (314.609)
Comissões de activos imobiliários ( 800) (6.180)
Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários ( 7.102) (6.194)
Outros pagamentos de activos imobiliários ( 16.817) (16.732)

( 194.785) (343.715)
Fluxo das operações com activos imobiliários  480.041 (53.386)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Outros Recebimentos -                       520 
Empréstimos obtidos -                       429.270 

-                       429.790 

Pagamentos:
Comissão de gestão ( 55.490) (58.546)
Comissão de depósitário ( 15.598) (15.603)
Impostos e taxas ( 51.837) (24.246)
Reembolso de empréstimos ( 507.761) (53.657)
Pagamento de juros de empréstimos ( 24.235) (21.887)
Outros pagamentos correntes ( 36.183) (49.982)

( 691.103) (223.921)
Fluxo das operações de gestão corrente ( 691.103) 205.870 

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício (300.773) 152.484 

          Disponibilidades no início do exercício 325.559 173.074 

          Disponibilidades no fim do exercício 24.785 325.559 

Pelo Conselho de Administração O Contabilista Certificado

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM REABILITAÇÃO URBANA COIMBRA VIVA I

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Montantes expressos em Euros)

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

gerido pela Fund Box  Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo SA. A sua 

constituição foi autorizada pela Comissão do Mercado de 

Novembro de 2010, tendo iniciado a sua actividade a 3 de Maio de 2011, com duração inicial de 8 anos, 

contados a partir da data de constituição, prorrogável por períodos não superiores a 2 anos desde que 

para tanto seja obtida a autorização da CMVM e a deliberação favorável da assembleia de 

participantes.  

Em 24 de Outubro de 2018 foi deliberada em Assembleia de Participantes a prorrogação do prazo de 

vigência do Fundo por um período adicional de 2 anos, ou seja até 2 de Maio de 2021, e em 28 de 

Outubro de 2020 foi igualmente deliberado a prorrogação de um período adicional de dois anos, ou 

seja até 2 de Maio de 2023 (ver nota 23). 

A actividade do Fundo é regida pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro e sucessivas alterações, que 

aprova o regime jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo e pelo Regulamento da CMVM 

2/2015 de 24 de Fevereiro na sua redacção actual. 

O Banco Invest assume as funções de depositário do Fundo e, nessa qualidade, tem a custódia da 

totalidade dos activos mobiliários do Fundo. O mesmo iniciou as suas funções em 13 de Novembro de 

2018 que até então pertenciam ao Deutsche Bank Europe GmdH  Sucursal em Portugal. 

 

As demonstrações financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração dos Resultados e Demonstração 

dos Fluxos Monetários, foram elaboradas segundo o disposto no Regulamento nº2/2005, de 14 de Abril 

de 2005, que estabelece o regime a que deve obedecer a contabilidade dos Fundos de Investimento 

Imobiliário.  

O referido Regulamento impõe a divulgação de informação que permita desenvolver e comentar os 

valores incluídos nas demonstrações financeiras, e ainda quaisquer outras consideradas úteis para os 

Participantes dos Fundos de Investimento.  

Nesta perspectiva, as notas omissas não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a 

interpretação das referidas demonstrações financeiras. 

  

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio da continuidade e nos registos 

contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento 

Imobiliário, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade. 

 

 

 

 



Fundo Especial de Investimento Imob Coimbra Vi  
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Montantes expressos em Euros) 

 2 

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

foram as seguintes: 

 
a) Especialização de exercícios 
 
 O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 

recebimento ou pagamento. 

b) Comissão de gestão 
 
A comissão de gestão representa um encargo do Fundo, a título dos serviços prestados pela sociedade 

gestora. 

De acordo com o Regulamento de Gestão, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de 

uma taxa anual de 1.25% (um vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor bruto global do Fundo, 

cobrada trimestralmente (ver nota 17). 

 
c) Comissão de depositário 
 
Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do Banco Depositário alusivas aos serviços prestados 

ao Fundo. 

Segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de uma taxa 

anual de 1.25 al do Fundo, cobrada mensalmente, com um 

mínimo . 

 
d) Taxa de supervisão 
 
Na sequência do Decreto-lei n.º 183/2003, de 19 de Agosto, que alterou o Estatuto da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-lei n.º 473/99, de 8 de Novembro, 

com a publicação da Portaria n.º 913-I/2003, de 30 de Agosto, emitida pela CMVM, os Fundos passaram 

a pagar uma taxa mensal de 0.00266% aplicada sobre o valor líquido global do Fundo correspondente 

ao último dia útil do mês, não podendo ntos euros) nem superior a 

 

 
e) Activos imobiliários 
 
Os imóveis adquiridos pelo Fundo são contabilizados pelo valor de transacção, acrescido dos 

emolumentos notariais, custos registrais, impostos suportados e avaliações prévias à aquisição. Nos 

termos da Lei em vigor, os imóveis não são amortizados, de modo a espelhar o seu valor venal, 

definido de acordo com o melhor preço que poderia ser alcançado, caso fossem vendidos em 

circunstâncias normais de mercado. 

Tendo em conta a Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro, republicado pelo Decreto-Lei 144/2019 de 23 de 

Setembro, os imóveis adquiridos devem ser precedidos de pareceres de, pelo menos, dois peritos 

avaliadores independentes registados na CMVM. Os bens imóveis são avaliados com uma periodicidade 

mínima anual e sempre que ocorram alterações significativas nos seus valores de mercado. A 
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valorização de cada imóvel é definida pela média aritmética simples das avaliações dos peritos 

independentes, sendo o seu valor contabilístico igual às avaliações periciais, salvo as exceções previstas 

na Lei, como no caso de projetos de construção.  

As mais-valias (Mv) ou menos-valias (mv) que decorram do ajustamento do custo dos imóveis ao seu 

valor venal, ainda que potenciais, são reconhecidas, respectivamente como ganhos ou perdas (833  

Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários e 733  Perdas em operações financeiras e 

activos imobiliários) por contrapartida das contas de ajustamento do activo (38  Ajustamentos em 

activos imobiliários). 

Pelo facto de alguns imóveis se encontrarem arrendados, as rendas são reconhecidas como proveito do 

ano a que respeitam. 

 
 
f) Unidades de participação 
 
O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o Valor Líquido Global do Fundo pelo 

número de unidades de participação em circulação. O valor líquido do património corresponde ao 

somatório das rubricas do capital do Fundo, ou seja, unidades de participação, variações patrimoniais, 

resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido. 

re o valor de cada subscrição ou resgate de 

unidades de participação e o seu valor base, situação nunca verificada no Fundo. 

A 31 de Dezembro de 2021 o Capital do Fundo é constituído pelo valor base das unidades de 

participação e pelo resultado líquido dos exercícios de 2011 a 2021 conforme dados apresentados na 

nota 2. 

 
g) Regime Fiscal 
 
O regime fiscal dos fundos de investimento imobiliário em reabilitação urbana está consagrado no 

artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 

 

Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento 

imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se constituam entre 1 de 

janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis 

sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana. 

 

Caso o Fundo não atinja o intervalo de 75% supra citado, será aplicado o regime previsto no artigo 22º 

do EBF, o qual foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, com aplicação aos rendimentos 

obtidos a partir de 1 de julho de 2015. Nestas circunstâncias, existe um regime até 30 de junho de 2015 

e outro posterior aquela data. 

 

Regime de tributação até 30 de Junho de 2015 

Os rendimentos prediais líquidos, obtidos no território português, à excepção das mais-valias prediais, 

são tributados à taxa autónoma de 25% (vinte e cinco por cento). Tratando-se de mais-valias prediais, 
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há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), que incide sobre 50% 

(cinquenta por cento) da diferença positiva entre mais-valias e as menos-valias realizadas no exercício.  

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

 Os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a 

retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto ou, 

caso não estejam sujeitos a retenção na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido 

obtido no exercício. No dia 31 de Dezembro de 2012, entrou em vigor a Lei n.º 66-A/2012, publicada em 

suplemento ao Diário da República do dia 31 de Dezembro de 2012, que veio introduzir diversas 

alterações em matéria tributária, nomeadamente, o aumento para 28% da generalidade das taxas de 

retenção na fonte em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) incidentes 

sobre rendimentos de capitais (tais como juros das obrigações e dos depósitos bancários e dos 

dividendos); 

 Os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias, são tributados, 

autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, lucros distribuídos 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, estão sujeitas a 

tributação autónoma, como se de pessoas singulares se tratasse, à taxa de 10% sobre a diferença 

positiva entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercício. 

 

O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-valias, é registado 

demonstração dos resultados; os rendimentos 

obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo respe

 

Em conformidade com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3  B/2010 de 28 de Abril ao Orçamento 

de Estado para 2010, os imóveis integrados em fundos de investimento imobiliário fechados de 

subscrição particular, como é o caso do Fundo, passaram a ser tributados em sede de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) e de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 

não existindo durante o exercício de 2021, tal como nos anteriores exercícios, qualquer isenção destes 

impostos para fundos desta natureza.  

Contudo, como incentivo à reabilitação urbana, e conforme referido nos pontos 7 e 8 do artigo 71.º do 

EBF, os imóveis integrados no Fundo poderão possibilitar de isenção de IMI e IMT estando as 

respectivas isenções dependentes de deliberação da Assembleia Municipal, que define o seu âmbito e 

alcance, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º da Lei das Finanças Locais.  

 

Regime de tributação a partir de 01 de Julho de 2015 

O Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro, procede à reforma do regime de tributação dos OIC, onde as 

principais alterações são a tributação dos participantes à saída em sede de IRS e IRC e o ativo global 

líquido dos OIC passam a ser alvo de tributação em sede do imposto selo. Este regime fiscal entrou em 

vigor a 1 de Julho de 2015. 
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1. Na esfera do Fundo: 

 O Fundo é tributado em IRC, à taxa geral prevista no respectivo Código (actualmente fixada em 

21%), estando isento de derrama municipal e estadual; 

 O lucro tributável corresponderá ao resultado líquido do exercício apurado de acordo com as 

respectivas normas contabilísticas, estando no entanto isentos de rendimentos de capitais, prediais e 

mais-valias e devendo desconsiderar os gastos relativos a esses rendimentos, previstos no artigo 23.º-A, 

do Código do IRC, e comissões de gestão; 

 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 do Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos seus 

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

 

2. Na esfera do participante: 

 Os investidores residentes que sejam pessoas singulares serão tributados em sede de IRS à taxa de 

28%, através do mecanismo da retenção na fonte (salvo se optarem pelo englobamento); 

 Os rendimentos pagos a investidores residentes que sejam pessoas coletivas estarão sujeitos a uma 

retenção na fonte de IRC provisória (por conta do imposto devido no final) à taxa de 25% (exceto se os 

beneficiários beneficiarem de dispensa de retenção na fonte); 

 Os sujeitos passivos não residentes que obtenham rendimentos: (i) distribuídos por fundos e 

sociedades de investimento imobiliário ou operações de resgate de UPs destes fundos estão sujeitos a 

retenção na fonte à taxa de 10%; (ii) de fundos e sociedades de investimento mobiliário, incluindo 

mais-valias que resultem do respetivo resgate ou liquidação, estão isentos de IRS ou IRC; 

 Os rendimentos obtidos por sujeitos passivos residentes em paraísos fiscais, por entidades que sejam 

detidas direta ou indiretamente em mais de 25% por residentes e por beneficiários que não 

apresentem prova de que são não residentes, ficarão sujeitos às taxas de retenção na fonte definitiva 

de 25%, 28% ou 35% (consoante os casos); 

 Os sujeitos passivos não residentes que não tenham efetuado prova atempada do seu estatuto 

poderão solicitar o reembolso total ou parcial do imposto que tenha sido retido na fonte, durante um 

prazo de dois anos; 

 Para efeitos da aplicação deste regime, os rendimentos decorrentes da detenção de unidades de 

participação em fundos de investimento imobiliário e da titularidade de participações sociais em 

sociedades de investimento imobiliário, incluindo as mais-valias que resultem da transmissão onerosa, 

resgate ou liquidação, são considerados rendimentos de bens imóveis. 
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1. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
Em 31 de Dezembro de 2021 o saldo desta rubrica é composto por activos imobiliários com as seguintes 
características: 
 
  2021 

Imóvel  

Valor 
contabilístico 

bruto  

Mais e menos 
valias 

potenciais  

Valor 
Contabilístico 

(A)  

Média das 
Avaliações 

(B)  

Valia 
Potencial 

B-A 
Construções           
Prédio Urbano Rua Direita 16, 18  97.414   (30.634)  66.780   66.780   -  

Prédio Urbano Rua Direita 105-109  135.383   117   135.500   135.500   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção A 176.075   6.875   182.950   182.950   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção B 170.049   27.601   197.650   197.650   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção D 146.617   14.983   161.600   161.600   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção C 176.744   25.556   202.300   202.300   -  

Prédio Urbano Rua Direita 37-41 Fracção B  313.248   (71.148)  242.100   242.100   -  

Prédio Urbano Rua Nogueira, 21  330.345   (34.695)  295.650   295.650   -  

Prédio Urbano Rua João Cabreira 20-24  417.618   (115.318)  302.300   302.300   -  

Prédio Urbano Rua das Nogueiras 7-13  323.818   (26.653)  297.165   297.165   -  

Prédio Urbano Rua da Nogueira 17  421.386   6.699   428.085   428.085   -  

Prédio Urbano Beco do Bacalhau 2  37.181   6.819   44.000   44.000   -  

Prédio Urbano Rua Direita 38-40  35.782   (3.207)  32.575   32.575   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção A 207.643   (38.343)  169.300   169.300   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção B 227.490   (18.690)  208.800   208.800   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção C 225.978   (19.428)  206.550   206.550   -  

Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção D 284.009   (41.209)  242.800   242.800   -  

Prédio Urbano Rua Direita 119 e 121  125.157   36.061   161.218   161.218   -  

Prédio Urbano Rua Direita 111 e 113  58.432   37.905   96.338   96.338   -  

Prédio Urbano Rua Direita 115 e 117  48.769   30.393   79.163   79.163   -  

Prédio Urbano Rua Direita 30-32  9.304   23.271   32.575   32.575   -  

Prédio Urbano Rua Direita 34-36  18.524   14.051   32.575   32.575   -  

Prédio Urbano Rua Direita 24-28  42.090   52.380   94.470   94.470   -  

Prédio Urbano Rua Direita 129 e 131  128.714   (1.290)  127.424   127.424   -  

Prédio Urbano Rua Direita 123 a 127  133.684   (426)  133.258   133.258   -  

Prédio Urbano Rua Direita 69-89 A  75.588   9.612   85.200   85.200   -  

Prédio Urbano Rua Direita 69-89 B  84.539   10.311   94.850   94.850   -  

Prédio Urbano Rua Direita 69-89 C  103.436   2.114   105.550   105.550   -  

Prédio Urbano Rua Direita 69-89 D  65.642   5.808   71.450   71.450   -  

Prédio Urbano Rua Direita 69-89 G  150.181   24.019   174.200   174.200   -  

  4.770.841   (66.466)  4.704.375   4.704.375   -  

 
  2021 

Imóvel  

Valor 
contabilístico 

bruto  

Mais e menos 
valias 

potenciais  

Valor 
contabilístico 

líquido  
Média das 
Avaliações  Diferença 

           
Terrenos                      
Rua João Cabreira CM01_P28  400.753   -   400.753   373.488   (27.265) 

Rua Direita 17P12  29.466   -   29.466   27.461   (2.005) 

  430.218   -   430.218   400.948   (29.270) 
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2. CAPITAL DO FUNDO 
 

 2021 

 
Saldo em 
31-12-2020  Subscrições  Resgates  

Distribuição 
de 

rendimentos  

Aplicação 
do 

resultado 
de 2020  

Resultado 
líquido 

do 
exercício  

Saldo em 
31-12-2021 

              
Unidades de participação 5.553.013   540.290   (162.203)  -   -   -   5.931.099,72  
Variações patrimoniais -   (139.341)  72.491   -   -     (66.849) 
Resultados transitados (1.019.944)  -   -   -   (243.900)  -   (1.263.844) 
Resultados distribuídos -   -   -   -   -   -   -  
Resultado líquido do exercício (243.900)  -   -   -   243.900   (293.621)  (293.621) 

 4.289.169   400.949   (89.712)  -    -    (293.621)  4.306.785  
              

Número de unidades de 
participação 551.287             593.109,972  

              
Valor da unidade de 
participação 7,7803            7,2614 

 

De acordo com o Regulamento de Gestão, as unidades de participaç

cada, aplicável a todos e cada um dos períodos de subscrição referidos no final da presente nota. A 

movimentação no Capital do Fundo foi a que a seguir se apresenta:  

 
 
A subscrição das unidades de participação correspondentes ao capital inicial do Fundo prolongou-se 

por 24 meses e ocorreram em quatro períodos de subscrição, tendo ocorrido o quarto período em Abril 

de 2013.  

Com o quarto período de subscrição o Fundo ficou com 581.975 unidades de participação e com o 

capital de 5.819.750 euros. No conjunto das quatro subscrições não atingiu o capital inicial previsto que 

apontava para um valor de 18.375.000 euros. 

 
Em 2018 foi deliberado em Assembleia de Participantes a prorrogação do prazo de vigência do Fundo 

por um período adicional de 2 anos, ou seja até 2 de Maio de 2021.  A prorrogação do Fundo foi 

aprovada pela maioria dos seus participantes à excepção de um dos participantes. O referido 

participante fazendo uso do seu direito de resgatar as suas unidades de participação nos termos do 

número 3 do artº 62 do RGOIC solicitou o resgate. O fundo procedeu em Outubro de 2019 ao 

reembolso de 30.688 unidades de participação ao valor unitário de 8,6919. 

 

Em assembleia de participantes realizada no dia 28 de Outubro de 2020 foi deliberada a prorrogação 

do prazo de vigência do Fundo pelo período adicional de 2 anos, ou seja até 2 de Maio de 2023, com a 

aprovação de todos os participantes do Fundo presentes na assembleia à excepção de um. O 

participante que votou contra a prorrogação, solicitou o resgate das suas unidades de participação nos 

termos do número 3 do art.º 62 do RGOIC. O fundo procedeu ao apuramento do valor unitário das 

unidades de participação resgatadas no total de 12.206 com o valor de 7,3498, no último dia do prazo 

de vigência previsto para o Fundo, isto é, em 2 de Maio de 2021, tendo sido posteriormente registado o 

resgate em Junho de 2021, a liquidação financeira ocorreu no dia 27 de Outubro de 2021. 
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Por deliberação da Assembleia de Participantes, realizada em 17 de Maio de 2021, cujos trabalhos após 

suspensão foram retomados dia 31 de Maio de 2021, foi deliberado o aumento de capital a realizar em 

espécie, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 61.º do Regime Geral dos 

Organismos de Investimento Colectivo e do ponto 3.2. do Capítulo III do Regulamento de Gestão, 

através da incorporação de dois imóveis no Fundo, avaliados em 400.949,00, por meio da emissão de 

54.028,9720 unidades de participação.  

O valor da unidade de participação foi de 7,4210, calculado de acordo com o artigo 60.º do Regime 

Geral dos Organismos de Investimento Colectivo. 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 o capital do Fundo é de 100, sendo o montante total de unidades 

de participação acrescido de variações patrimoniais de  5.864.250, representado por 593.109,972 

unidades de participação.
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6. CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO 
 
Os critérios e princípios de valorização estão descritos nas notas iniciais do Anexo. 
 
7. DISPONIBILIDADES  

                

Contas  
Saldo em 
31-12-2020  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
31-12-2021 

Numerário  235       98  
Depósitos à ordem  325.324       24.687  
Depósitos a prazo  -       -  
Total  325.559   -   -   24.785  

 
8. CONTA DE TERCEIROS 

Esta rubrica apresenta valores a receber por conta de rendas. 

 

9. COMPARABILIDADE COM O EXERCÍCIO ANTERIOR 

As políticas contabilísticas seguidas em 2021 são idênticas às adoptadas em 2020, pelo que existe 

comparabilidade nas rubricas de balanço e demonstração de resultados. 

 

10. GARANTIAS PRESTADAS 

    2021 

    Garantias Prestadas     
Rubrica do Balanço  Valores  Natureza  Valor 

Empréstimos não títulados 1.121.521   Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção A 182.950  
    Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção B 197.650  

    Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção D 161.600  

    Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção C 202.300  

    Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção A 169.300  

    Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção B 208.800  

    Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção C 206.550  

    Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção D 242.800  

    Prédio Urbano Rua Direita 69-89 A  85.200  

    Prédio Urbano Rua Direita 69-89 B  94.850  

    Prédio Urbano Rua Direita 69-89 C  105.550  

    Prédio Urbano Rua Direita 69-89 D  71.450  

    Prédio Urbano Rua Direita 69-89 G  174.200  
Total  1.121.521     2.103.200  

 

12. IMPOSTOS 

Os impostos suportados pelo Fundo em 2021 e 2020 apresentam a seguinte composição: 

  2021  2020 
     

Imposto sobre o Rendimento:     
Mais Valia 347   2.042  

 347   2.042  
Impostos Indiretos:     

Imposto Selo                        5.086   5.023  
Imposto Municipal sobre imóveis     9.894   9.533  

 14.980   14.556  
     

Total de Impostos suportados 15.327   16.599  
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13. RESPONSABILIDADE COM E DE TERCEIROS 
   

  31-12-2021  31-12-2020 
Tipo de Responsabilidade  

   
Operações a prazo de venda - imóveis  177.000,00   1.086.385  

     
Valores Cedidos em Garantia  2.103.200,00   2.706.435  

       
  2.280.200,00   3.792.820  

 

No que respeita aos valores cedidos em garantia e conforme descrito na nota 10 acima, existe uma 

linha de crédito junto do IHRU  Instituto Habitação e Reabilitação Urbana sendo que a mesmas se 

encontra garantida pela Hipoteca dos Imóveis sitos na Rua da Moeda 80,82, além de duas outras linhas 

de crédito junto do Banco Santander obtidas ao abrigo do IFRRU 2020 sendo que as mesmas se 

encontram garantidas pela Hipoteca dos Imóveis sitos na Rua da Moeda 40-46 e Rua Direita 69-89.               

No que respeita ao valor da responsabilidade relativa a operações de venda o mesmo refere-se a dois 

CPCV assinados em 19 de Novembro de 2021 para venda das fracções C  e D  do imóvel sito na Rua 

Direita 69-89. 

 
14. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
   

  31-12-2021  31-12-2020 
Despesas com custo diferido     

Seguros Antecipados  1.550   2.226  
     

Outros acréscimos e diferimentos 400.776   355.601  

     
Total  402.326   357.828  

 
A conta de acréscimos e diferimentos de 400.776 euros, é composta 

maioritariamente por valores a capitalizar referentes aos projectos de reabilitação de imóveis, que 

compõem a área de intervenção I da Baixa de Coimbra, cuja reabilitação esteve na génese da 

constituição do Fundo, e que à data de 31 de Dezembro de 2021 totalizam o montante de 405.628 

euros.  

O montante de 405.628 euros é decomposto no quadro resumo infra: 

Imóvel  Quarteirão da Sofia   Imóvel  Quarteirão da Nogueira   Total 
P12              P41              
P13             P42              
P15               P43              
   P45          53.122    
   P46          71.833    
   P47          122.724    
   P50               
   P52               
       
Total                      372.288      405.628   
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Do montante de 405.628 euros: 

(1) devido às circunstâncias impostas pela COVID 19 não foi possível o arranque das obras dos imóveis 

identificados no quadro acima como P45, P46, P47 pelo que a capitalização do valor de 247.679 euros 

possa vir a ocorrer no exercício de 2022 com o arranque das obras; 

 

(2) encontram-se incluídos 83.438 euros associados aos imóveis identificados como P41, P42, P43 e P52, 

cujo desenvolvimento do projecto de licenciamento se manifestou inoportuno atendendo à 

manutenção de alguma incerteza quanto ao comportamento do mercado imobiliário, já verificada em 

2020 e que se prolongou no 1º semestre de 2021; 

 

(3) encontram-se incluídos 41.171 euros referente ao imóvel designado por P50, cujo processo de 

licenciamento, igualmente, se manifestou inoportuno atendendo à manutenção de alguma incerteza 

quanto ao comportamento do mercado imobiliário, já verificada em 2020 e que se prolongou no 1º 

semestre de 2021; 

 

(4) encontram-se incluídos 33.340 euros referente aos imóveis identificados como P12, P13, P15 cujo 

desenvolvimento do projecto de licenciamento se encontra em curso e alargado também ao imóvel 

P11, cuja integração no Fundo aguarda a oportunidade de um aumento de capital para ser 

concretizada; 

 

15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 
            

  31-12-2021  31-12-2020 
Comissões e outros encargos a pagar     

Sociedade Gestora 14.217   14.116  
Banco Depositário 1.325   1.323  
Entidades avaliadores de imóveis 3.260   1.476  
Autoridades de Supervisão 400   400  

 19.202   17.315  
 

   
Outras contas de credores     

Imposto Retido -   -  
IVA 37   4.973  
Imposto Rend. Prediais 347   2.042  
Outros Valores a Pagar 51.186   156.011  

 51.570   163.027  
    
     

Empréstimos Não Titulados 1.121.521   1.629.282  
Adiantamentos por venda de imóveis 37.000   25.640  

 1.158.521   1.654.922  
Total  1.229.293   1.835.264  
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16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas têm a seguinte composição: 
          

  31-12-2021  21-12-2020 
Acréscimo de Custos     

Juros e Custos Equipar. a Liquidar 1.423   1.564  
Passivos por Impostos Diferidos     

Imposto Selo 553   539  
Outros Impostos Indirectos     

Imposto Municipal sobre Imóveis 5.325   4.451  
Outros Fornecedores     

Provisão Auditoria 1.661   -  
Honorários 2.460   2.460  
Capitalizações 3.376   3.376  
Avaliações 5.289   5.812  
Provisão Capitalização P24 775   4.720  

Receitas com proveito diferido     
Rendas 5.307   1.584  

Total  26.169   24.504  
 
17. COMISSÕES 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição: 
                                     

  2021  2020 
Comissões e Taxas     

Comissões Intermediação 23.804   6.180  
Outras Comissões     

Comissão Gestão  53.452   55.314  
Comissão de depósito 15.002   15.000  
Taxa de Supervisão  2.450   2.400  
Outras Comissões  2.962   2.768  

  73.866   75.482  

     
Total  97.670   81.662  

 
18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica tem a seguinte composição:         

  2021  2020 
Fornecimentos e Serviços externos     

Água  220   225  
Eletricidade  199   32  
Seguros  2.879   3.463  
Conservação  8.819   2.775  
Condomínio  1.532   1.755  
Auditoria  6.642   6.642  
Avaliação dos Act. Imob. do Fundo  6.642   9.041  
Honorários  31.811   16.124  
Outros  35.845   35.602  
Higinene e Limpeza  787   492  

Total  95.376   76.151  
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A rubrica de honorários inclui honorários de advogados referentes a uma avença relacionada com 

assessoria com variados temas relacionados com a atividade do fundo. 

A Rubrica outros inclui o montante de 12.265 de custos com a manutenção de plataformas digitais para 

divulgação de informação sobre o fundo e sobre os imóveis em comercialização, um valor de 3.500 

referente a um patrocínio de um workshop sobre Arquitectura na universidade de Coimbra,  um valor 

de 11.026 de custos incorridos com o imóvel denominado P11_P12_P13_P15, e um valor 3.764 referente a 

despesas com a Interbolsa e Euronext relacionadas com o registo das unidades de participação do 

Fundo no sistema de negociação multilateral. 

  
19. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, estas rubricas apresentavam a seguinte 
composição: 

  2021  2020 
Ganhos op. fin. e Act Imob.     

Em Activos Imobiliários 42.225   185.341  
     

Perdas Oper. Financ. e act. Imob.     
Em Activos Imobiliários (196.680)  (277.814) 

  (154.455)  (92.473) 
 
 
20. RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica corresponde às rendas de Janeiro a 

Dezembro de 2021 no âmbito dos contratos de arrendamento em vigor no período.  

 

21. JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 
 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica corresponde aos juros suportados com as 3 

de linhas de crédito junto do IHRU  Instituto Habitação e Reabilitação Urbana e Banco Santander 

melhor descrito nas notas 10 e 13.  

 

22. REMUNERAÇÕES PAGAS PELA SOCIEDADE GESTORA 
 
De acordo com o definido no nº 2 do art. 161.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo, o montante total de remunerações de 2021 pagas pela Fund Box  Sociedade Gestora de 

Organismos de Investimento Coletivo, S.A. aos seus colaboradores no âmbito da gestão do Fundo 

Coimbra Viva I, é como segue: 

  
Remunerações  

fixas 
Remunerações  

variáveis 
Remuneração  

total 

Direcçao de topo e colaboradores equiparados 5.986 321 6.307 

Responsáveis pela assunção de riscos  
e funções de controlo 480 0 480 

Outros colaboradores 1.857 0 1.857 

 8.323 321 8.644 
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O valor acima apurado baseou-se no peso do ativo líquido do fundo (2%) no ativo líquido da 

totalidade dos fundos geridos pela sociedade gestora aplicado ao total de remunerações pagas aos 

colaboradores dessa sociedade durante 2021 (442.527 euros). 

De referir que, tendo em conta que ocorreu um processo de fusão por incorporação da First Fund Box 

SGOIC (anterior entidade gestora) na Fund Box SGOIC (atual entidade gestora), o montante de 442.527 

euros inclui o montante total de 415.507 euros auferidos pelos colaboradores da então entidade 

gestora (First Fund Box), bem como 27.020 euros auferidos pelos mesmos colaboradores já na nova 

entidade gestora (Fund Box SGOIC) após conclusão da referida operação de fusão. Para além do 

montante global de remunerações, de referir que foram pagos 238.031 euros a entidade terceira pela 

prestação de serviços de backoffice subcontratados. 

O número de colaboradores afetos à gestão do fundo ao longo do ano de 2021 foi de 24 pessoas. 

Durante o exercício de 2021, não foram pagas quaisquer comissões de desempenho à sociedade 

gestora do fundo. 

 

23. OUTRAS DIVULGAÇÕES 
 
Recorda-se o teor da Divulgação inscrita no Relatório e Contas de 2020 que dizia: 
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Sobre a matéria da Divulgação acima não se verificaram quaisquer desenvolvimentos no decurso do 

exercício em apreço 

 

24. EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19 
 

Passaram já dois anos desde o aparecimento do surto denominado COVID-19, caracterizado como 

pandemia pela OMS, este continua a ter fortes consequências na economia, provocando a sua retração 

e incerteza quanto ao futuro. Os impactos das medidas de contenção da pandemia reflectiram-se à 

data na actividade do Fundo Coimbra Viva, nas várias vertentes da sua intervenção: licenciamento, 

reabilitação/obra e comercialização com especial incidência no 1º Semestre. 

A sociedade gestora continuará a acompanhar a evolução da situação económica em Portugal e a 

analisar os riscos de eventuais impactos futuros, financeiros e outros, na atividade do Fundo, pelo que 

consideramos que as circunstâncias excecionais decorrentes da pandemia não colocam em causa a 

continuidade das suas operações. 

 
25. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Após a data de balanço não ocorreram acontecimentos que dessem lugar a ajustamentos ou 

divulgações nas demonstrações financeiras do fundo 

 
 

Contabilista Certificado                                                 Pelo Conselho de Administração 












