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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Áuditámos as demonstrações financeiras anexas do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
SETE COLINAS (adiante também designado simplesmente por Fundo), gerido pela Institutional
Investment - Partners GmbH (adiante também designada simplesmente por Entidade Gestora),
que compreendem o balanço, em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de
129 511 057 euros e um total de capital do fundo de 117 353 505 euros, incluindo um resultado
líquido negativo de 3 941 972 euros), a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos
monetários relativas ao ano findo naquela data e as notas anexas às demonstrações financeiras
que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

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

Bases para a opinião

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

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

Ênfase

Conforme divulgado no Relatório de Gestão, foi deliberada, em 9 de abril de 2021, pela
Assembleia de Participantes do Fundo, a prorrogação do prazo de duração do Fundo por um
período adicional de dez anos, designadamente, até 11 de outubro de 2031. A nossa opinião não
é modificada em relação a esta matéria.
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Matérias relevantes de auditoria

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

Matérias relevantes de auditoria Síntese da resposta de auditoria

1. Valorização dos ativos imobiliários

Os ativos imobiliários correspondem
a cerca de 92% do ativo, sendo a sua
valorização determinada por
avaliações efetuadas por peritos
externos e representando as menos
valias e mais-valias potenciais uma
parte significativa dos custos e
proveitos reconhecidos no exercício.
Assim, a verificação dos cálculos e
pressupostos subjacentes às
avaliações constitui uma área
significativa de auditoria. Ver notas 1
e 3 do Anexo.

2. Reconhecimento do rédito

Principais procedimentos de auditoria efetuados:

(i) Compreensão e análise da aplicação dos procedimentos de
controlo interno em vigor relacionados com as avaliações de
ativos imobiliários;

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

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

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

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

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

(vii) Validação das divulgações efetuadas nas demonstrações
financeiras de acordo com as disposições regulamentares
aplicáveis.

A confirmação do adequado
reconhecimento do rédito associado
às rendas e outros rendimentos de
imóveis, nomeadamente no âmbito
de negociações com as entidades que
exploram os ativos imobiliários ou de
eventuais cláusulas específicas nos
contratos celebrados, constitui uma
área significativa de auditoria.

Para confirmação da plenitude e a exatidão do valor das rendas:

(i) Análise dos contratos e da sua concordância com os registos
contabilísticos, incluindo testes globais às rendas registadas
e testes de revisão analítica sobre a variação das rendas
reconhecidas nas contas;

(ii) Verificação dos eventuais impactos decorrentes da
pandemia da COVID-19, nomeadamente documentação de
renegociação de rendas e acordos de pagamento de créditos
por rendas vencidas; e

(iii) Revisão dos critérios de reconhecimento do rédito com
rendas.

Para confirmação da plenitude e exatidão do valor das vendas:
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Matérias relevantes de auditoria Síntese da resposta de auditoria

(i) Confirmação da propriedade dos ativos imobiliários, através
do registo nas conservatórias do registo predial e no
cadastro da Autoridade Tributária e Aduaneira; e

(ii) Análise específica dos contratos de venda, confirmação da
correta identificação da propriedade a abater nos ativos
imobiliários e validação do cálculo das mais e menos-valias.

3. Cumprimento de regras e limites legais e regulamentares

A confirmação do cumprimento das Principais procedimentos de auditoria efetuados:
regras e limites previstos no Regime (i) Análise dos procedimentos e ferramentas de controlo do
Geral dos Organismos de cumprimento das regras e limites legais e das políticas de
Investimento Coletivo, nos investimento do Fundo, de modo a comprovar a
Regulamentos da CMVM e no monitorização do cumprimento dos limites e regras ao longo
Regulamento de Gestão do Fundo do ano;
assume uma particular importância (ii) Recálculo dos limites legais e regulamentares; e
na auditoria, com potencial impacto (iii) Verificação do impacto de eventuais situações de
na autorização do Fundo e na incumprimento, incluindo a análise das correspondentes
continuidade das suas operações. comunicações com a CMVM.

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

(i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção
materiaL devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre o relatório de gestão

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

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014

Nos termos do artigo 10.0 do Regulamento (UE) n° 537/2014 do ParLamento Europeu e do
Conselho, de 16’de abriL de 2014, e para aLém das matérias relevantes de auditoria acima
indicadas, relatamos ainda o seguinte:

(i) fomos nomeados auditores do Fundo peLa primeira vez pelo órgão de gestão da anterior
Entidade Gestora para o exercício de 2015. Em 9 de março de 2020, fomos nomeados
pela atuaL Entidade Gestora para um mandato compreendido entre 2020 a 2022;

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

(iii) confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscaLização da Entidade Gestora do
Fundo em 27 de abril de 2022;

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

(v) informamos que, para além da auditoria das demonstrações financeiras anuais,
prestámos ao Fundo serviços permitidos pela lei e regulamentos em vigor
consubstanciados na emissão do Relatório de Garantia de Fiabilidade do Auditor sobre o
cálculo do valor da unidade de participação para efeitos do aumento de capital, nos
termos do artigo 60.° do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo.

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

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

(i) o adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos resultados
definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento coletivo;
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(ii) a adequada avaliação efetuada peLa entidade responsáveL pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coLetivo, em especiaL no que respeita aos
instrumentos financeiros transacionados fora de mercado reguLamentado e de sistema de
negociação muLtiLateraL e aos ativos imobiliários;

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

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

(v) o controLo das operações reaLizadas fora do mercado reguLamentado e de sistema de
negociação multilateral;

(vi) o controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação; e

(vii) o cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando
aplicável.

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a reLatar.

Lisboa, 27 de abril de 2022

GonçaLo Raposo da Cruz,
(ROC n°1189, inscrito na CMVM sob o n°20160800)
em representação de BDO & Associados - SROC
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Exmos. Participantes,  

Nos termos do nº 1 do artigo 161.º do RGOIC e do disposto no Regulamento de Gestão, submetemos 
à vossa apreciação o Relatório e Contas relativo ao ano de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário 
Fechado Sete Colinas (adiante designado por “Fundo Sete Colinas” ou “Fundo”). 

 

A. Apresentação 

O Fundo iniciou a sua atividade em 10 de Outubro de 2006, com um capital social inicial de EUR 
30.000.000 e com uma duração de 10 anos, prorrogável por períodos subsequentes não superiores a 
5 anos. 

Em Março de 2016, o Fundo é adquirido pelo Real Added Value SCS, entidade sediada no Luxemburgo 
e, na mesma data, a Assembleia de Participantes decide prorrogar o Fundo por um período adicional 
de 5 anos, até 10 de outubro de 2021. 

Esta data foi novamente prorrogada pela Assembleia de Participantes em 9 de Abril de 2021, por um 
período adicional de 10 anos, até 11 de outubro de 2031. 

O Fundo possui atualmente um total de capital subscrito no valor de EUR 144.999.836, consequência 
dos vários aumentos e reduções de capital conforme tabela abaixo: 

 

 

B. Enquadramento Macroeconómico 
 

De acordo com o Banco de Portugal, após uma queda histórica do PIB em 2020 de -8,4%, a economia 
portuguesa deverá ter registado uma recuperação de 4,8% em 2021. 

A economia portuguesa enfrenta importantes desafios nos próximos anos, sendo a resposta de 
política económica crucial para um crescimento sustentado e uma retoma da convergência com a 
Europa. 

A execução eficiente dos projetos associados ao PRR e a implementação das reformas associadas 
constituem fatores essenciais, pelos efeitos multiplicadores sobre a atividade e impacto sobre o 
crescimento potencial. Esta é uma oportunidade única para potenciar o crescimento de longo prazo 
da economia portuguesa sem recorrer ao endividamento nacional. 

Em 2020, os principais bancos centrais ocidentais, em particular o FED e o BCE, executaram uma das 
maiores expansões anuais da massa monetária de que há memória em economia moderna. Segundo 
o BCE, a resposta da política monetária foi uma força de estabilização crucial para os mercados e 
ajudou a combater os graves riscos colocados pela pandemia.      
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O ano de 2021 ficou caracterizado pela recuperação do crescimento global após os períodos de maior 
confinamento causados pela COVID 19. Foi também o ano em que se começou a sentir o impacto nos 
preços e no mercado de trabalho da política monetária enormemente expansionista dos anos 
anteriores.  

A paragem e recuperação abruptas das economias vieram criar problemas nas cadeias de produção e 
distribuição globais. 2021 ficou caracterizado pelo aumento significativo dos custos das matérias-
primas e do seu transporte. Surgiram também os primeiros sinais de inflação que poderá ou não ser 
transitória. A inflação na zona euro atingiu 4.9%, o valor mais alto desde a introdução do Euro. Nos 
EUA a inflação atingiu recentemente valores na ordem do 7.5%, o mais alto desde há 40 anos.  

O mercado imobiliário apresentou níveis de investimento saudáveis. De acordo com consultores, o 
sector terciário transacionou cerca de €2.000 milhões (uma queda de 30% face a 2020) enquanto se 
estima que o volume de transações no sector residencial tenha ultrapassado os €30.000 milhões, em 
mais de 190.000 unidades. 

De referir que os preços dos ativos no mercado de capitais ocidental atingiram máximos históricos, 
fruto do aumento da massa monetária acima referido. Realidade que se verificou nos mercados de 
ações, obrigações do tesouro e obrigações corporativas. O Imobiliário enquanto classe de ativos 
alternativa, não foi exceção, em particular em Portugal. A escassez de produto e a elevada liquidez 
levam os preços a registar máximo históricos. 

É neste contexto que a gestão do Fundo encara o futuro próximo. Com o otimismo inerente ao 
abrandamento da pandemia e ao aumento dos fundos da EU. Mas também com a cautela inerente à 
potencial correção dos preços dos ativos em mercado de capitais, incluindo o imobiliário, provocado 
por uma diminuição da liquidez e um aumento das taxes de juro e dos prémios de risco. 

 

C. Atividade do Fundo 

O Fundo Sete Colinas é proprietário do conjunto de imóveis abaixo listados.  

No final de 2021 perfaziam um total de ativos imobiliários de EUR 119.778.466. 

 

 

Imóvel Morada Cidade
[texto] [texto] [texto]
Quart. Portugália Art 2520 Av. Almirante Reis Lisboa
Quart. Portugália Art 4144 Av. Almirante Reis Lisboa
Quart. Portugália Art 1603 Av. Almirante Reis n.º 115, 117 Lisboa
São Paulo 1 a 15 Art 1494 Praça de S. Paulo n.º 1 a 15 Lisboa
D. Luís I - Boavista Art 2623 Rua D. Luís I, nº 18 - Rua da Boavista, nº 51 59 Lisboa
 24 de Julho Art 2839 Av. 24 de Julho, 16 a 18 Lisboa
Quart. Portugália Art 2365 - Planasa Av. Almirante Reis, n.º113 Lisboa
Remolares 42 a 48 Art 2680 Rua dos Remolares, 42 48 e Trav Ribeira Nova 18 26 Lisboa
Palácio Almada Carvalhais Art 1545 Largo do Conde Barão, Nº: 48 a Nº: 57 Lisboa
Praça D. Luís Art 2821 Praça D. Luís, 22  a 27 Lisboa
Stephens  Art 10 Largo Stephens n2,  Rua de S. Paulo, 70 a 84 Lisboa
Boqueirão dosFerreiros 7 e 7A Art 1641 Boqueirão dosFerreiros 7 e 7A Lisboa
Boqueirão dos ferreiros 9 e 9A Art 1283 Boqueirão dos ferreiros 9 e 9A Lisboa
Actor Vale  43 Art 967 Rua Actor Vale, 43 - 43A Lisboa
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Os ativos do Fundo Sete Colinas estão localizados em Lisboa, na sua grande maioria na zona Ribeirinha, 
tendo cada ativo o seu plano de negócios.  

De seguida apresentamos os principais desenvolvimentos registados em 2021: 

 Quarteirão da Portugália 

No ano de 2021 deu-se continuidade à estratégia de desenvolvimento do processo de 
licenciamento para este ativo. 

Em Dezembro de 2020, foi submetido um PIP (Pedido de Informação Prévia) para o Quarteirão 
da Portugália, tendo sido aprovado em Abril de 2021. Ainda em 2021 foi desenvolvido o 
projeto de licenciamento referente ao Quarteirão, que será submetido durante o 1º Semestre 
de 2022. 

No final de 2021 o Fundo decidiu que iria tentar vender este ativo. Com o intuito de tornar 
este ativo mais líquido, destacou-se parte do artigo 1603. Para tal foi aprovado um processo 
de destaque, passando o Quarteirão a ser constituído pelos artigos 1603 e 4144. 

O processo de venda teve início no 1º Trimestre de 2022 e prevê-se que fique concluído no 2º 
Trimestre 2022. 

 Planasa 

Em 2021 deu-se continuidade à estratégia de aquisição das frações do Planasa, tendo-se 
adquirido uma fração em 2021 e 5 frações no primeiro trimestre de 2022. 

Iniciou-se a estratégia de licenciamento de um projeto, com o objetivo de reabilitar o edifício 
de escritórios. Começou por se desenvolver um PIP, que será submetido no 1º Trimestre de 
2022. 

 São Paulo 1 a 15, 24 de Julho D. Luis I – Boavista e Boqueirão dos Ferreiros 

Em 2020 alterou-se o plano de negócios para estes 3 ativos e foi necessário iniciar um processo 
de alteração aos projetos aprovados, de modo a incorporarem as exigências do novo operador 
hoteleiro. 

Em 2021, o Fundo continuou a desenvolver esforços para ter a aprovação da arquitetura do 
Edifício S. Paulo e espera que esta seja aprovada até ao final do ano de 2022. Em paralelo, 
manteve-se a estratégia para terminar o último contrato em vigor no edifício. 

No segundo trimestre de 2021, o Fundo iniciou as obras de estrutura e arquitetura no ativo 
da D. Luis Boavista, esperando que as obras fiquem concluídas durante o 1º semestre de 2023. 

Relativamente ao projeto da 24 Julho, durante o ano de 2021 terminaram os trabalhos de 
escavacação e contenção periférica. Foram feitas várias revisões ao projeto aprovado na CML 
(Câmara Municipal de Lisboa), com o objetivo de maximizar o número de quartos do projeto 
hoteleiro. O objetivo será iniciar as obras no final do 2º semestre de 2022, já tendo sido 
emitido o alvará de construção. 

 Praça D. Luís 

Após diversos atrasos nos trabalhos de reabilitação, o Fundo decidiu alterar o empreiteiro 
responsável por esta obra. Em Agosto de 2021 o contrato com a Sacyr Somague terminou e a 
Traço d’Obra foi o empreiteiro escolhido para continuar com os trabalhos. Espera-se que os 
trabalhos de reabilitação fiquem concluídos durante o 1º semestre de 2022. 
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Com o abrandamento do processo comercial, fez-se uma revisão dos preços dos imóveis. Esta 
revisão surtiu efeitos muito positivos, tendo-se assinado 16 novos CPCVs em 2021. 

No primeiro trimestre de 2021, foi aceite aceitou-se uma proposta de venda para as duas 
unidades de retalho. É expectável que esta venda se concretize até ao final do 2º trimestre de 
2022. 

 Remolares e Actor Vale 

Estes ativos estão arrendados, sendo que em 2021 não houve qualquer alteração a estes 
contratos. 

 Stephens 

Em 2021 deu-se continuidade ao desenvolvimento do projeto de licenciamento de 
arquitetura, com vista à sua aprovação em 2022. 

 Palácio Almada Carvalhais 

Este edifício também tinha um operador hoteleiro já contratado, tendo sido este contrato 
terminado em 2020. 

No seguimento da estratégia de reduzir a exposição do Fundo, vendendo os ativos de menor 
dimensão, designadamente o Palácio Almada Carvalhais, o Fundo iniciou o processo de 
seleção de um mediador para concretizar a venda deste ativo. 

Prevê-se que a venda se concretize no decorrer do ano de 2022. 

Em 2022, é expectável que termine a obra de reabilitação da D. Luis Praça, que se iniciem as fases de 
superestrutura na 24Julho e a fase de acabamentos na D. Luis Boavista. O Fundo tem também como 
objetivo, submeter na câmara municipal de Lisboa, no 2º semestre de 2022 as alterações aos projetos 
da 24 Julho e D. Luis Boavista. 

Em relação aos ativos com um processo de venda em curso, Portugália e o Palácio Almada Carvalhais, 
contamos que estes processos fiquem concluídos no ano de 2022. Paralelamente à venda da 
Portugália, o Fundo continuará a encetar esforços para concluir a submissão do processo de 
licenciamento da Câmara de Lisboa. 

Os projetos em fase de licenciamento, S. Paulo, Planasa e Stephens, o Fundo continuará a encetar 
esforços para promover a aprovação camarária dos projetos de arquitetura. 

 

D. Avaliação do Desempenho 

Em 31 de Dezembro de 2021, o Fundo evidenciava um Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) de EUR 
117.353.505. O valor do seu Ativo Total ascendeu a EUR 129.511.057, dos quais EUR 119.778.466 
correspondem ao valor dos ativos imobiliários e o restante essencialmente a disponibilidades. 
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Durante o exercício de 2021, os proveitos do Fundo sete Colinas atingiram EUR 3.116.422, gerados 
em grande parte pela diferença positiva das reavaliações dos ativos imobiliários do Fundo.  

Os custos suportados atingiram os EUR 7.058.394 Assim, apurou-se nesta data um Resultado Líquido 
do Exercício de EUR 3.941.972. 

Em cumprimento com o nº 2 do artigo 42 do Regulamento da CMVM N.º 2/2015, o valor obtido de 
duas avaliações, através de métodos de avaliação definidos pela CMVM (comparativo, rendimento, 
custo), pode alterar em situações especificas, de acordo com as recomendações e diretrizes da CMVM. 

A administração da sociedade gestora entende que os métodos e critérios estão de acordo com a 
normativa.  

 

Dados Históricos 

 

 

 

Custos suportados pelo Fundo  
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Os honorários referentes à revisão legal de contas de 2021 ascendem a EUR 6.000 acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. A este valor acrescem honorários relativos à emissão do relatório do auditor para 
efeitos do aumento de capital do Fundo, que ocorreu a 29 de Outubro de 2021. 

 

E. Proposta de Aplicação de Resultados  

O Resultado Líquido do exercício de 2021, negativo no montante de EUR 3.941.972 será integralmente 
transferido para Resultados Transitados.  

 

F. Perspetivas para 2022  

Os principais objetivos do Fundo para 2022 passam por concluir os processos de licenciamento em 
curso, finalizar a obra do edifício localizado na Praça D. Luís e comercializar as frações disponíveis, 
acompanhar a obra da D. Luis Boavista e dar início às obras na 24 de Julho. 

Por forma a atingir esses objetivos, o plano de atuação para 2022 consiste em obter as 
“aprovações/diferimentos” dos processos de licenciamento, coordenar e acompanhar as obras em 
curso e comercializar as unidades habitacionais do edifício localizado na Praça D. Luís. 

À data do presente relatório, dada a evolução da situação pandémica e o alívio generalizado das 
medidas associadas ao surto de COVID-19, não se antecipam quaisquer tipos de impacto naquilo que 
é a atividade e objetivo do Fundo. 

A Sociedade manter-se-á atenta ao desenrolar da atual situação de conflito na Ucrânia e às possíveis 
repercussões que virá a ter na economia, quer a nível nacional quer mundial. Não se prevê, a esta 
altura, qualquer afetação à atividade do Fundo. 

 

Lisboa, 27 de Abril de 2022 
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Balanço em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Montantes expressos em Euros)

2021
ATIVO Notas Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido 2020 PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2021 2020

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS: CAPITAL DO FUNDO
  Construções 1 e 3 95,192,601 10,772,434 7,045,262 98,919,774 108,014,861   Unidades de Participação 2 163,235,550 149,436,500
  Terrenos 1 e 3 17,747,714 5,396,151 4,814,565 18,329,300 150,450   Variações Patrimoniais 2 (18,235,714) (14,436,642)
  Adiantamentos por compra de Imóveis   Resultados Transitados 2 (23,704,359) (21,975,824)
  Outros activos 2,529,392 2,529,392 2,360,777   Resultados Líquidos do Período 2 (3,941,972) (1,728,535)
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 115,469,707 16,168,586 11,859,827 119,778,466 110,526,087 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 117,353,505 111,295,499

CONTAS DE TERCEIROS AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
   Devedores por rendas vencidas 14 198,934 198,934 78,761   Ajustamentos de dívidas a receber - -
   Outras Contas de Devedores 14 279,362 279,362 260 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 478,296 - - 478,296 79,021

CONTAS DE TERCEIROS
DISPONIBILIDADES   Comissões a Pagar 14 3,060 10,158
  Depósitos à Ordem 7 6,992,276 6,992,276 2,091,017   Outras Contas de Credores 14 1,146,317 1,072,376
  Depósitos a Prazo 7 1,405,802 1,405,802 5,505,802    Empréstimos Não Titulados 14 - -
  Certificados de Depósito -   Adiantamentos por conta de imóveis 10,044,545 5,139,805
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 8,398,078 - - 8,398,078 7,596,819 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 11,193,921 6,222,339

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
  Acréscimos de Proveitos 16 108 108 904   Acréscimos de Custos 16 548,906 458,108
  Despesa com Custo Diferido 16 432,440 432,440 97,827   Receitas com Proveito Diferido 16 191 9,091
  Outros Acréscimos e Diferimentos 16 423,669 423,669 251,680   Outros Acréscimos e Diferimentos 16 414,534 567,301
TOTAL ACRÉSC. e DIFERIMENTOS ACTIVOS 856,218 - - 856,218 350,411 TOTAL ACRÉSC. e DIFERIMENTOS PASSIVOS 963,631 1,034,501

TOTAL DO ACTIVO 125,202,298 16,168,586 11,859,827 129,511,057 118,552,338 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 129,511,057 118,552,338

TOTAL DO NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 2 3,264,711 2,988,730 VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 2 35.9461 37.2384

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

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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Demonstrações dos Resultados dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Montantes expressos em Euros)

                 CUSTOS E PERDAS Notas 2021 2020 PROVEITOS E GANHOS Notas 2021 2020

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

 JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS:  JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
   De Operações Correntes 22,567 -    Outros, de Operações Correntes 109 7,425

COMISSÕES: GANHOS OPER. FINANC. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Em Activos Imobiliários 17 - 61,969    Em Activos Imobiliários 3 2,965,382 7,121,425
Outras de Operações Correntes 17 710,300 714,062

REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS   De ajustamentos de dívidas a receber - -
   Em Activos Imobiliários 3 3,430,061 5,969,196   De Provisões para Encargos - -

IMPOSTOS E TAXAS   RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 19 109,096 110,819
  Impostos indirectos 12 612,637 590,467
  Impostos diretos 12 - 256,588   OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES - -
  Outros Impostos 12 - -

PROVISÕES DO EXERCÍCIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 3,074,587 7,239,668
  Ajustamentos de dívidas a receber - -

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 18 1,543,858 1,282,934 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 25,073 1,238

  Ganhos Extraordinários 20 579 -
TOTAL CUSTOS E PERDAS CORRENTES 6,344,495 8,876,452   Ganhos de Exercícios Anteriores 20 41,257 185,617

  Outros Ganhos Eventuais 20 - 357
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
  Valores Incobráveis 21 - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 41,835 185,974
  Perdas Extraordinárias 21 11,741 1,576
  Perdas de Exercícios Anteriores 21 10,712 20,135
  Outras Perdas Eventuais 21 691,445 256,014

TOTAL CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 713,899 277,725

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (SE > 0) - - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (SE < 0) (3,941,972) (1,728,535)

TOTAL 7,058,394 9,154,177 TOTAL 7,058,394 9,154,177

Resultados da Carteira Títulos - - Resultados Eventuais (672,064) (91,751)
Resultados de Ativos Imobiliários (1,899,441) (81,855) Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento (3,941,972) (881,481)
Resultdos das Operações Extrapatrimoniais - - Resultados Líquidos do Período (3,941,972) (1,728,535)
Resultados Correntes (2,837,792) (1,229,413)

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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Demonstrações dos Fluxos Monetários dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2021 2020
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS
Subscrição de unidades de participação 2 -                                  -    
PAGAMENTOS
Resgates/reembolsos de unidades de participação 2 -                                  -    
Outros pagamentos s/ unidades do fundo (22)                                  -    
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (22)                                  -    

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de ativos imobiliários 1 -                                  6,136,602    
Rendimentos de ativos imobiliários 19 2,368                              58,420    
Adiantamentos por conta de venda de ativos imobiliários 4,893,035                       1,859,658    
IMT -                                  98,058    
Juros mora / indemnizatórios -                                  2,406    
Outros recebimentos de ativos imobiliários 3,862                              
PAGAMENTOS
Aquisição de ativos imobiliários 1 (176)                                
Grandes reparações em imóveis (9,575,883)                     (2,794,631)   
Comissões em imóveis (130,383)                         (61,880)   
Despesas Correntes (FSE) com ativos imobiliários 18 (1,872,103)                     (4,711,932)   
Adiantamentos por conta de compra de ativos imobiliários (65,511)                           
Seguro 18 (97,326)                           (36,867)   
IMI (108,291)                         (124,910)   
Imposto selo  aquisições (525)                                
IMT (4,270)                             
AIMI (57,250)                           (58,321)   
Outros pagamentos de ativos imobiliários (10,812)                           (22,527)   
Fluxo das operações sobre valores imobiliários (7,023,264)                     344,076    

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários 165                                 20,278    
Contração de empréstimos 10,000,000                    
Impostos e taxas 44,139    
Outros recebimentos correntes 5,080                              
PAGAMENTOS
Comissão de gestão 17 (582,416)                         (611,639)   
Comissão de depósito 17 (95,326)                           (73,103)   
Impostos e taxas (1,321,234)                     (916,650)   
Outros pagamentos correntes (9,550)                             (3,679)   
Fluxo das operações de gestão corrente 7,996,719                      (1,540,655)   

OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos extraordinários 19,134                            
Recebimentos exercícios anteriores 20 7,587                              137,551    
Outros recebimentos de operações eventuais 20
PAGAMENTOS
Perdas extraordinárias (198,897)                         (127,500)   
Pagamentos exercícios anteriores 21 -                                  (4,284)   
Outros pagamentos de operações eventuais 21 -                                  (30,000)   
Fluxo das operações eventuais (172,175)                        (24,233)   

Saldo dos fluxos monetários do período 801,258                          (1,220,813)   

Disponibilidades no início do período 7 7,596,819                      8,817,632    

Disponibilidades no fim do período 7 8,398,078                      7,596,819    

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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INTRODUÇÃO 

A constituição do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Sete Colinas (adiante designado por 
“Fundo”) foi autorizada por comunicação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) 
datada de 14 de Setembro de 2006, tendo iniciado a sua atividade em 10 de Outubro de 2006. Trata-se 
de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, constituído por um prazo de dez anos, prorrogável por 
períodos de cinco anos.  

Em 29 de Março de 2016 a Assembleia de Participantes deliberou a prorrogação do prazo de vigência do 
Fundo por um período adicional de cinco anos, até 10 de Outubro de 2021. 

Em 9 de Abril de 2021 a Assembleia de Participantes deliberou a prorrogação do prazo de vigência do 
Fundo por um período adicional de dez anos, até 11 de Outubro de 2031. 

A sua atividade e funcionamento enquadram-se no Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo (RGOIC), publicado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de Fevereiro e posteriores alterações, no 
Regulamento n.º 2/2015 da CMVM e no Regulamento de Gestão do Fundo. 

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

O Fundo é gerido e representado pela Institutional Investment - Partners GmBH (adiante designada por 
Sociedade Gestora), a qual celebrou com a Lace Investment Partners Lda. um contrato de prestação de 
serviços. 

As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco L. J. Carregosa, S.A. (adiante designado por 
Banco Depositário). 
 

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo mantidos 
de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pela CMVM, 
e regulamentação complementar emitida por esta entidade. As notas que se seguem respeitam a 
numeração sequencial definida neste Plano. As notas cuja numeração se encontra ausente não são 
aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 

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

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

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

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

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

e) Comissões 
De acordo com o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, a comissão de gestão 
e a comissão de depositário constituem um encargo do Fundo a título de remuneração pelos 
serviços que lhe sejam prestados. 
Pelo exercício da sua atividade, a Sociedade Gestora cobrará uma comissão de gestão que resulta 
da soma da aplicação das taxas a seguir indicadas em função do Valor do Ativo Total do Fundo 
(calculado no último dia de cada mês) sob gestão e calculada sobre esse mesmo valor nos termos 
previstos nos números seguintes: 
i) Se o Ativo Total do Fundo sob gestão for inferior a 30.000.000€ (trinta milhões de euros), 

aplicar-se-á uma taxa nominal anual de 0,55% sobre o Ativo Total do Fundo sob gestão; 
ou 

ii) Se o Ativo Total do Fundo sob gestão for igual ou superior a 30.000.000€ (trinta milhões 
de euros) e inferior a 120.000.000€ (cento e vinte milhões de euros), aplicar-se-á uma 
taxa nominal anual de 0,50% sobre o Ativo Total do Fundo sob gestão; ou  

iii) Se o Ativo Total do Fundo sob gestão for igual ou superior a 120.000.000€ (cento e vinte 
milhões de euros) e inferior a 240.000.000€ (duzentos e quarenta milhões de euros), 
aplicar-se-á uma taxa nominal anual de 0,45% sobre o Ativo Total do Fundo sob gestão; 
ou  

iv) Se o Ativo Total do Fundo sob gestão for superior a 240.000.000€ (duzentos e quarenta 
milhões de euros), aplicar-se-á uma taxa nominal anual de 0,40% sobre o Ativo Total do 
Fundo sob gestão. 
 

O montante da comissão de depósito anual corresponde ao valor apurado pela aplicação de uma 
taxa anual nominal sobre o valor líquido global do Fundo (VLGF), (calculado no último dia de cada 
mês), conforme a seguinte tabela: 
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f) Impostos diferidos 
Não são registados impostos relativos às mais-valias líquidas potenciais que são registadas por via 
de reavaliação dos imóveis em carteira. 
 

g) Distribuição de rendimentos 
O Fundo será um fundo de distribuição total e, nesse sentido, distribuirá aos Participantes todos 
os rendimentos disponíveis apurados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis. Os 
participantes podem, mediante deliberação da Assembleia de Participantes nesse sentido, 
determinar a aplicação dos resultados apurados na atividade do Fundo ou com vista ao seu 
rendimento. 
 

NOTA 1 – AVALIAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2021, o valor contabilístico dos ativos imobiliários e respetivas mais-valias 
potenciais reconhecidas eram as seguintes: 

 

NOTA 2 – CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está titulado através de unidades de participação iguais com um valor base de 
cinquenta Euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os valores do Fundo, 
proporcional ao número de unidades de participação que possuam. 

Foi autorizado pela CMVM em 6 de dezembro de 2007 o aumento do capital inicial do Fundo, que ocorreu 
em 31 de janeiro de 2008 tendo sido subscritas 1.282.189 unidades de participação, ficando o Fundo 
representado por 1.882.189 unidades de participação. 

Valor líquido global do Fundo 
(VLGF)

Comissão Depósito 
(TAN)

Base de Incidência

[ 0 €; 30.000.000 € ] 0,100 % sobre o VLGF Min (30.000.000 €; VLGF)

] 30.000.000 €; 60.000.000 € ] 0,085 % sobre o VLGF Min (30.000.000 €; VLGF - 30.000.000 €)

] 60.000.000 €; 90.000.000 € ] 0,070 % sobre o VLGF Min (30.000.000 €; VLGF - 60.000.000 €)

] 90.000.000 €; 120.000.000 € ] 0,055 % sobre o VLGF Min (30.000.000 €; VLGF - 90.000.000 €)

] 120.000.000 €; +∞ [ 0,045 % sobre o VLGF (VLGF - 120.000.000 €)
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Foi comunicado à CMVM em 6 de julho de 2017 o aumento de capital do Fundo de 49.999.995,60 Euros, 
realizado em dinheiro no dia 4 de julho de 2017, tendo sido subscritas 1.216.687 novas unidades de 
participação. Após este aumento, o capital do Fundo passou a ser de 139.999.901,63 Euros, representado 
por 3.098.876 unidades de participação. 

Foi comunicada à CMVM em 15 de março de 2019 a redução de capital do Fundo de 10.000.029,38 Euros, 
passando o capital do Fundo, após esta redução, a ser de 129.999.872,25 Euros, representado por 
2.855.700 unidades de participação. 

Foi comunicado à CMVM em 15 de outubro de 2020 o aumento de capital do Fundo de 4.999.985,76 
Euros, via conversão de crédito no dia 9 de outubro de 2020, tendo sido subscritas 133.030 novas 
unidades de participação. Após este aumento, o capital do Fundo passou a ser de 134.999.858,01 Euros, 
representado por 2.988.730 unidades de participação. 

Foi comunicado à CMVM em 29 de outubro de 2021 o aumento de capital do Fundo de 9.999.978,35 
Euros, via conversão de crédito no dia 29 de outubro de 2021, tendo sido subscritas 275.981 novas 
unidades de participação. Após este aumento, o capital do Fundo passou a ser de 144.999.836,36 Euros, 
representado por 3.264.711 unidades de participação. 

Em 31 de Dezembro de 2021 o capital do Fundo está representado por 3.264.711 unidades de 
participação. 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o período compreendido entre 01 de Janeiro de 2021 
e 31 de Dezembro de 2021 foi o seguinte: 

 

 

NOTA 3 – ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Em 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica é composta por imóveis situados em Portugal e adquiridos para 
a realização de empreendimentos imobiliários e arrendamento, conforme segue: 
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O Fundo regista as valorizações com base nas avaliações efetuadas por peritos avaliadores independentes, 
registados junto da CMVM. 

A 17 de Junho  de 2021 o Fundo registou a compra da fração U do imóvel Planasa, pelo valor de 65.686,76 
Euros. 

Durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2021 foram reconhecidos ganhos e perdas em ativos 
imobiliários decorrentes de alienações e avaliações, como se segue: 

 

NOTA 7 – DISPONIBILIDADES 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2021 e 31 de Dezembro de 2021 foi o seguinte: 

 
 

NOTA 12 – IMPOSTOS E TAXAS 

Regime fiscal aplicável a partir de 1 de Julho de 2015 

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

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

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

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação de 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. 

A Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei nº 42/2016) aprovou um novo imposto, denominado 
Adicional ao IMI (“AIMI”). Este imposto incide apenas sobre imóveis classificados como “habitacionais” 
ou “terrenos para construção” detidos por cada sujeito passivo a 1 de Janeiro de cada ano e traduz-se 
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numa percentagem de 0.4% para pessoas coletivas. Com a criação deste imposto termina a tributação em 
sede de imposto do selo (verba 28) dos prédios urbanos para habitação ou terrenos para construção com 
valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de Euros. 

Na sequência da publicação da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado 
para 2019, a partir de 1 de janeiro de 2019 as comissões de gestão e depósito deixam de beneficiar da 
isenção a imposto do selo de 4%. 

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

 

a) Esta rubrica contém o imposto de selo incidente sobre os organismos de investimento coletivo, 
sobre a comissões de gestão e de depósito e sobre comissões por serviços financeiros; 

b) O saldo refere-se ao IMI de 2021 a liquidar em 2022; 
c) Esta rubrica contempla o custo de AIMI de 2021; 
d) Esta rubrica inclui o IVA suportado no exercício de 2021, referente a um conjunto de encargos do 

Fundo. 

Imposto de Selo Verba 28 

A 03 de Julho de 2020 foram apresentados pedidos de revisão oficiosa relativamente aos imóveis 24 Julho 
(Art. 2424), Portugália (Art. 2520), S. Paulo (Art. 1494) e Palácio Almada Carvalhais (Art. 1545) no sentido 
de recuperar o imposto de selo cobrado com base na verba 28 da TGIS, que julgamos ter sido mal 
calculado. 

A 22 de Setembro de 2020 o Fundo recebeu por parte da Autoridade Tributária o indeferimento do pedido 
para o imóvel 24 Julho (Art. 2424). 

A 25 de Janeiro de 2021 o Fundo procedeu ao pedido de pronúncia arbitral relativamente aos imóveis 24 
Julho (Art. 2424), no sentido de recuperar o imposto de selo cobrado com base na verba 28 da TGIS, que 
julgamos ter sido mal calculado. 

A 19 de Outubro de 2021 o Fundo recebeu por parte da Autoridade Tributária decisão arbitral favorável 
relativamente aos imóveis 24 Julho (Art. 2424). 

A 23 de Novembro de 2021 o Fundo apresentou recurso da decisão pela AT apenas para discussão do 
termo inicial de contagem dos juros indemnizatórios devidos ao Fundo, sendo que recuperou 30.393,3 
Euros. 
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A 18 de Maio de 2021 o Fundo recebeu por parte da Autoridade Tributária o deferimento parcial do 
pedido para o imóvel Portugália (Art. 2520). 

A 1 de Setembro de 2021 o Fundo procedeu ao pedido de pronúncia arbitral relativamente ao imóvel 
Portugália (Art. 2520). 

A 18 de Setembro de 2020 o Fundo recebeu o deferimento relativo ao pedido efetuado para o imóvel 
Palácio Almada Carvalhais (Art. 1545), sendo que recuperou o valor integral do imposto a 20 de Outubro 
de 2020, totalizando 17.383 Euros. 

A 29 de Setembro de 2020 o Fundo recebeu o deferimento relativo ao pedido efetuado para o imóvel S. 
Paulo (Art. 1494), sendo que recuperou o valor integral do imposto a 17 de Novembro de 2020 e 15 de 
Dezembro de 2020, totalizando 21.977,50 Euros. 

IMI/AIMI 

A 31 de Dezembro de 2020 o Fundo apresentou pedidos de revisão oficiosa para recuperar parcialmente 
os seguintes impostos: 

 IMI 2016 a 2018 para os imóveis 24 Julho (Art. 2424 e 2386) e Portugália (Art. 2520) 
 AIMI 2017 a 2019 para os imóveis 24 Julho (Art. 2424 e 2386) e Portugália (Art. 2520) 

A 28 de Janeiro de 2021 o Fundo apresentou uma reclamação graciosa para recuperar o AIMI de 2020 
para os imóveis 24 Julho (Art. 2424 e 2386) e Portugália (Art. 2520). 

A 30 de Abril de 2021 considerámos o indeferimento tácito por parte da AT relativamente aos pedidos de 
revisão oficiosa do IMI de 2016 a 2018 e do AIMI de 2017 a 2019, para os prédios acima descritos. 

A 3 de Maio de 2021 o Fundo apresentou uma reclamação graciosa para recuperar o IMI de 2019 para os 
imóveis 24 Julho (Art. 2424 e 2386) e Portugália (Art. 2520). 

A 28 de Maio de 2021 considerámos o indeferimento tácito por parte da AT relativamente aos pedidos de 
revisão oficiosa do AIMI de 2020, para os prédios acima descritos. 

A 1 de Setembro de 2021 o Fundo entregou um pedido arbitral para a recuperação do AIMI de 2017 a 
2020 e do IMI de 2016 a 2018. 

A 3 de Setembro de 2021 considerámos o indeferimento tácito por parte da AT relativamente aos pedidos 
de revisão oficiosa do IMI de 2019, para os prédios acima descritos. 

A 2 de Dezembro de 2021 o Fundo entregou um pedido arbitral para a recuperação do IMI de 2019. 

Imposto selo sobre Comissão de Gestão 

A 30/06/2021 o Fundo apresentou uma reclamação graciosa junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
com o propósito de recuperar o imposto de selo sobre comissões de gestão, pago entre Janeiro de 2020 
e Maio de 2021. O valor da referida reclamação ascendeu a 29,015.86. 

A 07/10/2021 a Autoridade Tributária e Aduaneira proferiu um despacho de indeferimento relativamente 
a este processo. 
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NOTA 13 – RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

A 31/12/2021 estavam em vigor 28 contratos de promessa de compra e venda com um valor total 
prometido de 21.288.858 Euros: 

  

A 31 de Dezembro de 2021 estavam em vigor as seguintes garantias cedidas pelo Fundo: 

 

A 31 de Dezembro de 2021 estavam em vigor as seguintes garantias recebidas pelo Fundo: 
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Processo n.º 2924/13.6BELSB 

A 07/06/2013 o Fundo foi notificado, através do Ofício n.º 15473/NOT/DPC/GESTURBE/2013, para se 
pronunciar, em sede de audiência dos interessados, relativamente à intenção da Câmara Municipal de 
Lisboa de declarar devoluto o prédio urbano sito na Rua dos Douradores, nos termos e para os efeitos do 
disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto. 

Após apresentação de audiência dos interessados pelo Fundo relativamente ao projeto de declaração do 
prédio como devoluto, o Fundo recebeu notificação da decisão da Câmara Municipal de Lisboa de declarar 
o prédio como parcialmente devoluto. 

A 12/11/2013 o Fundo apresentou uma petição inicial a solicitar a anulação do ato administrativo que 
declarou parcialmente devoluto o prédio sito na Rua dos Douradores, para efeitos do disposto no Decreto-
Lei n.º 159/2006 e no Código do IMI. 

O Município de Lisboa apresentou contestação a 19/03/2013. A 17/12/2014 O Fundo foi notificado para 
se pronunciar sobre a exceção invocada pelo Município de Lisboa na Contestação de falta de indicação de 
contrainteressada, sendo que a  12/01/2015 o Fundo apresentou requerimento de resposta à exceção 
invocada pelo Município de Lisboa. 

O Fundo foi notificado a 28/04/2015 do despacho saneador que veio declarar a improcedência da exceção 
arguida pelo Município de Lisboa e que veio notificar as partes para apresentarem as suas alegações finais. 

A 20/05/2015 o Fundo apresentou as suas alegações finais, sendo que a 05/06/2015 foi notificado das 
alegações apresentadas pelo Município de Lisboa. 

A 09/07/2019 o Fundo foi notificado da sentença que julgou procedente a ação. A 07/10/2019 o Fundo 
recebeu a notificação da interposição de recurso por parte do Município de Lisboa para o Tribunal Central 
Administrativo Sul. A 06/11/2019 o fundo apresentou as suas contra-alegações de recurso. O processo 
aguarda os seus ulteriores termos. 

Processo n.º 581/13.9BELSB 

A 04/03/2013 o Fundo apresentou petição inicial a solicitar a anulação do ato administrativo que declarou 
devoluto o prédio sito na Rua da Boavista, para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006 e no 
Código do IMI. Teve origem no processo da CML n.º 171/RLU/2012 - Ofício 61/DEV/IMI/12/UCT/DPC de 
18/09/2012. 

A 19/03/2013 o Município de Lisboa apresentou contestação e a 02/05/2014 o Fundo recebeu notificação 
do Tribunal para o Fundo apresentar fotografias com melhor resolução e para, querendo, se pronunciar 
sobre a questão prévia deduzida na contestação. 
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A 15/04/2014 o Fundo apresentou requerimento de resposta à exceção de falta de indicação da 
contrainteressada suscitada pelo Município de Lisboa na sua contestação, sendo que a 15/05/2014 foi 
notificado do despacho do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa no sentido da sua incompetência 
material. 

A 15/01/2018 o Fundo apresentou requerimento de resposta ao despacho do Tribunal no sentido da 
improcedência da exceção de incompetência absoluta do Tribunal invocada, sendo que a 11/05/2018 foi 
notificado da sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa na qual o Tribunal se julga 
incompetente, em razão da matéria, e ordena a remessa dos autos ao Tribunal Tributário de Lisboa. Neste 
sentido, a 20/06/2018 remeteram-se os autos ao Tribunal Tributário de Lisboa. 

A 11/02/2019 as partes foram notificadas para informar se concordam com o aproveitamento dos 
articulados e para requerer alterações aos requerimentos probatórios, sendo que a 04/03/2019 o Fundo 
apresentou requerimento no sentido da não oposição ao aproveitamento dos articulados. 

A 23/07/2019 o Fundo apresentou requerimento para junção da sentença proferida no processo nº 
2924/13.6BELSB no qual estava em causa exatamente a mesma matéria de facto e de direito mas com 
referência a outro imóvel, sendo que a 04/09/2019 foi notificado da oposição do Município de Lisboa à 
junção da sentença supra referida ao processo em apreço por a mesma ainda não ter transitado em 
julgado. A 08/10/2019 foi proferido despacho pelo Tribunal em que é admitido o requerimento do Fundo 
para a junção da sentença e em que é indeferida a oposição do Município de Lisboa. O processo aguarda 
os seus ulteriores termos. A 14/06/2021, a Institutional Investment Partners, GMBH, informa os autos de 
que é a nova entidade gestora e representante do Fundo e para passar a ser, em substituição deste, 
Autora da ação. A 06/01/2022 o Fundo foi notificado para apresentação de alegações e de despacho 
saneador. O processo aguarda os seus ulteriores termos. 

Processo n. º 2841/14.2 BELSB 

A 03/07/2014 o foi notificado, através do Ofício n.º 22495/NOT/DPC/GESTURBE/2014, para se pronunciar 
em sede de audiência dos interessados relativamente à intenção da Câmara Municipal de Lisboa de 
declarar devoluto o palácio renascentista Almada Carvalhais, nos termos e para os efeitos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto. 

A 17/07/2014 o Fundo pronunciou-se no âmbito da audiência dos interessados relativamente ao projeto 
de declaração de prédio devoluto, sendo que a 01/09/2014 foi notificado da decisão final de declaração 
do prédio como parcialmente devoluto. 

A 01/12/2014 o Fundo apresentou Ação Administrativa Especial a solicitar anulação do ato administrativo 
que declarou parcialmente devoluto o prédio sito no Largo do Conde Barão para efeitos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 159/2006 e no Código do IMI. 

A 03/03/2015 o Município de Lisboa apresentou contestação sendo que a 27/05/2015 o Fundo foi 
notificado para se pronunciar sobre as exceções invocadas pelo Município de Lisboa em sede de 
contestação. A 08/06/2015 o Fundo apresentou resposta às exceções invocadas pelo Município de Lisboa. 

A 20/09/2016 o Fundo recebeu notificação da sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa 
onde este se declara incompetente em razão da matéria e ordena a remessa dos autos ao Tribunal 
Tributário de Lisboa. A 25/10/2016 o Fundo apresentou requerimento para a remessa do processo para 
o Tribunal Tributário de Lisboa, sendo que a 20/12/2016 foi notificado da junção da contestação do 
Município de Lisboa aos autos. 
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A 11/01/2017 o Fundo apresentou réplica com resposta à exceção suscitada pelo Município de Lisboa na 
sua contestação. A 24/07/2019 o Fundo apresentou requerimento para junção da sentença proferida no 
processo nº 2924/13.6BELSB no qual estava em causa exatamente a mesma matéria de facto e de direito 
mas com referência a outro imóvel. 

A 14/02/2020 o Fundo foi notificado do Despacho Saneador do Tribunal Tributário de Lisboa, sendo que 
a 29/06/2020 apresentou alegações escritas. O processo aguarda os seus ulteriores termos. 

Processo n.º 600/15.4 BELRS 

A 31/10/2014 o Fundo foi notificado pela Câmara Municipal de Lisboa através do Ofício n.º 
35780/NOT/DPC/GESTURBE/2014 para se pronunciar em sede de audiência dos interessados 
relativamente à sua intenção de declarar devoluto o prédio sito na Travessa Nova de São Domingos, 28-
34, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto.  

A 14/11/2014 o Fundo pronunciou-se no âmbito da audiência dos interessados relativamente ao projeto 
de declaração de prédio devoluto, sendo que a 26/11/2014 foi notificado da decisão final da Câmara 
Municipal de Lisboa de declaração do prédio como parcialmente devoluto, nos termos do anteriormente 
proposto pela CML. 

A 09/03/2015 o Fundo apresentou petição inicial a solicitar a anulação do ato administrativo que declarou 
parcialmente devoluto o imóvel em questão para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006 e no 
Código do IMI. A 04/06/2015 o Fundo foi notificado da junção da contestação apresentada pelo Município 
de Lisboa e a 16/06/2015 da apensação do processo administrativo. 

A 23/06/2016 o Fundo foi notificado para se pronunciar sobre a exceção invocada pelo Município de 
Lisboa na Contestação, sendo que a 08/07/2016 apresentou requerimento de resposta. A 19/10/2017 o 
Fundo foi notificado da sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que se declara 
incompetente em razão da matéria. A 22/11/2017 o Fundo apresentou requerimento pelo Fundo para 
remessa do processo para o Tribunal Tributário de Lisboa. 

A 23/07/2019 o Fundo apresentou requerimento para junção da sentença proferida no processo nº 
2924/13.6BELSB no qual estava em causa exatamente a mesma matéria de facto e de direito mas com 
referência a outro imóvel. A 04/09/2019 o Fundo recebeu notificação da oposição do Município de Lisboa 
à junção da sentença acima referida ao processo em apreço por a mesma ainda não ter transitado em 
julgado. 

A 03/06/2020 o Fundo foi notificado de Despacho Saneador do Tribunal Tributário de Lisboa, sendo que 
a 23/06/2020 apresentou as suas alegações escritas. A 04/05/2021 o tribunal profere Sentença julgando 
a ação totalmente improcedente por não provada, não tendo sido apresentado qualquer recurso 
relativamente à mesma por qualquer uma das patas. O processo aguarda os seus ulteriores termos. 

Este imóvel foi entretanto vendido pelo Fundo. 

Processo CML n. º 119/RLU/2018 

A 20/02/2018 o Fundo foi notificado, através do Ofício n.º 6382/NOT/DGEP/GESTURBE/2018, para se 
pronunciar em sede de audiência dos interessados relativamente à sua intenção de declarar devoluto o 
prédio urbano Palácio Almada Carvalhais, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 
159/2006, de 8 de Agosto. 
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A 06/03/2018 teve lugar a apresentação de audiência dos interessados relativamente ao projeto de 
declaração do prédio como devoluto. O processo aguarda os seus ulteriores termos. 

Processo n. º 13568/21.9T8LSB 

A 01/06/2021 a Room Mate propõe ação contra o Fundo. A 28/07/2021 o Fundo apresenta a sua 
contestação-reconvenção. A 17/09/2021 a Room Mate apresenta requerimento pedido que o Tribunal 
promova o registo da pendência da ação. A 30/09/2021 o fundo responde ao pedido de registo da 
pendência da ação. A 10/11/2021 a Room Mate apresenta a sua réplica. O processo aguarda os seus 
ulteriores termos. 

NOTA 14 – CONTAS DE TERCEIROS 

CONTAS DE TERCEIROS – ATIVO 

Em 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica é fundamentalmente composta pelas rendas vencidas e não 
pagas, como segue: 

 
 

O saldo de outras contas de devedores é essencialmente composto pela refaturação de materiais de obra 
feita à Traço D’Obra. Estes materiais foram adquiridos pelo empreiteiro anterior (Sacyr Somague) que nos 
refaturou estes materiais após a rescisão do contrato. 

O saldo de devedores por rendas vencidas corresponde essencialmente à dívida do inquilino R. C. Sanches 
relativamente ao imóvel Remolares, que totaliza à data 198.933,50 Euros. O inquilino possui para este 
contrato de arrendamento uma garantia bancária no valor de 65.682 Euros. 

CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 
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A rubrica estado e outros entes públicos engloba essencialmente valores de IVA a pagar. 

A rubrica adiantamentos por conta de imóveis engloba valores recebidos pela assinatura de contratos de 
promessa de compra e venda (conforme nota 13) bem como de reservas. 

 

NOTA 15 – IDENTIFICAÇÃO DOS SUBSCRITORES DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

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

 
 

NOTA 16 – ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – ATIVO 

Em 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica tem a seguinte composição: 

  

A rubrica despesas com custo diferido engloba o montante relativo ao seguro de responsabilidade dos 
imóveis em carteira, para o período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022, bem como o seguro 
para as obras que estão a decorrer nos imóveis Praça D. Luís e D. Luís Boavista. Esta rubrica engloba 
também os custos suportados com as comissões de venda relativas a imóveis cujos CPCV’s foram 
formalizados até 31dez21. Os custos encontram-se diferidos até ao momento da celebração das escrituras 
de venda de cada fração. 

A rubrica outros acréscimos e diferimentos engloba essencialmente custos capitalizáveis ainda não 
faturados. 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS – PASSIVO 

O saldo de IMI em acréscimos de custos é referente ao IMI de 2021 a liquidar em 2022. 

A rubrica de imposto de selo é composta essencialmente por imposto de selo sobre os organismos de 
investimento coletivo referente ao último trimestre de 2021. 
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A rubrica outros acréscimos e diferimentos engloba essencialmente custos capitalizáveis ainda não 
faturados. 

 
 

NOTA 17 – COMISSÕES 

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

 

 

NOTA 18 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
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Os honorários referentes à revisão legal de contas de 2021 ascendem a 6.000€ acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor.  

A rubrica serviços jurídicos engloba duas avenças mensais de serviços gerais de apoio nos assuntos legais 
do fundo. 

A rubrica consultoria inclui serviços de gestão de projetos para os imóveis Portugália, S. Paulo, D. Luís I 
Boavista, 24 Julho, Planasa, Palácio Almada Carvalhais, Praça D. Luís e Stephens. 

A rubrica outros inclui despesas com registos prediais, taxas camarárias, entre outros custos diversos. 

 

NOTA 19 – RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

Esta rubrica refere-se integralmente às rendas dos imóveis que constituem a carteira do Fundo e 
apresenta a seguinte composição: 

 

Estão atualmente em vigor 5 contratos de arrendamento, dos quais apenas 4 estão a ser faturados. A 
suspensão de rendas referente ao contrato de arrendamento do imóvel Praça D. Luís, deve-se ao facto de 
o imóvel se encontrar atualmente em obras de reabilitação. 

 

NOTA 20 – PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
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A rubrica ganhos de exercícios anteriores é constituído por reembolsos imposto de selo, IVA, IMI e AIMI 
de anos anteriores. 

 

NOTA 21 – CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 

 

A rubrica de perdas extraordinárias é essencialmente composta por juros devidos pelo não cumprimento 
do prazo de conclusão da obra dos imóveis da Praça D. Luís, cujo pagamento estava previsto nos contratos 
promessa de compra e venda.  

A rubrica de perdas de exercícios anteriores é constituída por juros de depósitos a prazo calculados em 
excesso, seguro de anos anteriores relativo à obra do imóvel D. Luís Praça, entre outros. 

A rubrica custos eventuais é constituída pela indemnização no valor de 500.000 Euros paga ao fornecedor 
Sacyr Somague a título de compensação por rescisão de contrato, e também pela indemnização paga ao 
inquilino Serra’s do Tejo, devida pelo término do contrato. 

 

NOTA 22 – DISCRIMINAÇÃO REMUNERAÇÕES PAGAS 

De acordo com o disposto no art.º 161, n.º 2 da Lei 16/2015 abaixo se discrimina a informação relativa às 
remunerações pagas pela sociedade gestora durante o exercício de 2021, calculado proporcionalmente 
ao valor líquido global do fundo: 

 
 

NOTA 23 – EVENTOS SUBSEQUENTES 

No dia 10 de Janeiro de 2022 o Fundo adquiriu 5 frações do imóvel Planasa (BH, EX, EY, IN e IO) pelo valor 
total de 895.000 Euros. 

No dia 14/03/2022 foram realizadas avaliações no imóvel Praça D. Luís, tendo sido atribuído um valor de 
21.431.000 Euros pelo avaliador Benege e 20.743.100 Euros pelo avaliador Novimed. 

Nos primeiros meses de 2022 foram assinados os seguintes acordos de reserva e contratos de promessa 
de compra e venda: 
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Para o mesmo período foi rescindido o seguinte contrato de promessa de compra e venda: 

 

No seguimento do indeferimento proferido pela Autoridade Tributária e Aduaneira a 07/10/2021, 
relativamente à recuperação do imposto de selo sobre comissões de gestão, pago entre Janeiro de 2020 
e Maio de 2021, o Fundo apresentou a 07/01/2022 um pedido de pronúncia arbitral junto do Centro de 
Arbitragem Administrativa no sentido de anular a decisão de indeferimento proferida pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

Verificou-se no início de 2022 o agravamento da situação pandémica em Portugal, cujos impactos são 
ainda desconhecidos. O impacto do surto de COVID-19 no Fundo sob gestão em 2021 não foi significativo. 
Não obstante, a Sociedade Gestora manter-se-á atenta à evolução da pandemia e aos impactos que 
possam decorrer na posição financeira. Não se prevê, a esta altura, que tal seja afeta de forma 
significativa.  

 

NOTA 24 – PANDEMIA COVID-19 

Tendo em atenção que os peritos avaliadores aconselham a atualizações periódicas do valor das 
avaliações, de forma a minimizar os potenciais impactos, o Conselho de Administração da Entidade 
Gestora considera ainda que, tendo presente a informação disponível, os efeitos da pandemia não são 
suscetíveis de induzir a alterações significativas no valor dos imóveis que integram o património gerido, 
considerando suficiente a frequência prevista nas demais alíneas do nº 1 do artigo 144.º do Regime Geral 
dos Organismos de Investimento Coletivo. A Atividade do Fundo e a valorização dos seus ativos 
imobiliários não foi e julgamos que não será afetada significativamente pela pandemia da COVID-19.  

A Entidade Gestora está a monitorizar os potenciais impactos da COVID-19, a executar o seu plano de 
ação e não considera que existam quaisquer impactos na continuidade do Fundo. 

 

  O Contabilista Certificado                                                                                  O Conselho de Administração 


