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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do REAL ADDED VALUE PN - Fundo de
Investimento Imobiliário Fechado (adiante também designado simplesmente por Fundo), gerido
pela InstitutionaL lnvestment - Partners GmbH (adiante também designada simplesmente por
Entidade Gestora), que compreendem o balanço, em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um
total de 138 487 167 euros e um total de capital do fundo de 130 777 023 euros, incluindo um
resultado Líquido de 1 762 498 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 REAL ADDED VALUE PN -

Fundo de Investimento ImobiLiário Fechado, 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

Á nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 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.

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 Principais procedimentos de auditoria efetuados:
cerca de 94% do ativo, sendo a sua (i) Compreensão e análise da aplicação dos procedimentos de
valorização determinada por controlo interno em vigor relacionados com as avaliações
avaliações efetuadas por peritos de ativos imobiliários;
externos e representando as menos- (ii) Procedimentos analíticos para entendimento das principais
valias e mais-valias potenciais uma variações nos saldos das demonstrações financeiras;
parte significativa dos custos e (iii) Verificação detalhada dos relatórios de avaliação e dos
proveitos reconhecidos no exercício. respetivos pressupostos utilizados (incluindo áreas,
Assim, a verificação dos cácuLos e pressupostos, cálculos e métodos de avaliação),
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Matérias relevantes de auditoria
pressupostos subjacentes às avaliações
constitui uma área significativa de
auditoria. Ver notas 1 e 3 do Anexo.

2. Reconhecimento do rédito

Síntese da resposta de auditoria
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 imobiliá rios ou de
eventuais cláusulas específicas nos
contratos celebrados, e a confirmação
do adequado reconhecimento das
vendas de ativos imobiliários e
apuramento das respetivas mais
valias, constituem 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:
(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, confirmaçâo 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
regras e limites previstos no Regime
Geral dos Organismos de Investimento
Coletivo, nos Regulamentos da CMVM
e no Regulamento de Gestão do Fundo
assume uma particular importância na
auditoria, com potencial impacto na
autorização do Fundo e na
continuidade das suas operações.

Principais procedimentos de auditoria efetuados:
(i) Análise dos procedimentos e ferramentas de controlo do

cumprimento das regras e limites legais e das políticas de
investimento do Fundo, de modo a comprovar a
monitorização do cumprimento dos limites e regras ao
longo do ano;

(ii) Recálculo dos limites Legais e regulamentares; e
(iii) Verificação do impacto de eventuais situações de

incumprimento, incluindo a análise das correspondentes
comunicações com a CMVM.
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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

Á 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 ISÁ
detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou a erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavetmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base
nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

(1) 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
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relatório para as divulgações relacionadas incLuídas nas demonstrações financeiras ou,
caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. Ás nossas
conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório.
Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o Fundo descontinue as
suas atividades;

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

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

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

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

A 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.

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 2016. Em 31 de janeiro de 2019, fomos nomeados
peLa atual Entidade Gestora para um mandato compreendido entre 2018 a 2020. Em 23
de abriL de 2021 fomos nomeados para um segundo mandato compreendido entre 2021 e
2024.

(ii) o órgão de gestão da Entidade Gestora confirmou-nos que não tem conhecimento da
ocorrência de quaLquer fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas
demonstrações financeiras. No pLaneamento e execução da nossa auditoria de acordo
com as SÃ mantivemos o ceticismo profissional e concebemos procedimentos de
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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 da redução 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:

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

(ii) a adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e
passivos do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos
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.° 161.0 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 d 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 Real Added Value PN – Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado (adiante designado por “RAV PN” ou “Fundo”). 

 

Apresentação 

O Fundo iniciou a sua atividade em 09 de Setembro de 2016, com um capital social inicial de EUR 
4.400.000 e com uma duração de 10 anos, prorrogável por períodos subsequentes não superiores a 5 
anos. 

O Fundo possui atualmente um total de capital subscrito no valor de EUR 80.975.465, consequência 
dos vários aumentos e reduções de capital conforme tabela abaixo: 

 

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.      

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-

Descrição Data Valor 
[texto] [data] [EUR]
Subscrição Inicial 09-Sep-16 4,400,000
Subscrição Intercalar 04-Nov-16 7,145,584
Subscrição Intercalar 09-Dec-16 45,679,924
Aumento de capital 24-Aug-17 40,750,047
Aumento de capital 20-Jul-18 10,999,914
Redução de Capital 04-Oct-19 (13,000,013)
Redução de Capital 14-May-21 (14,999,990)

80,975,465
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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. 

 

Atividade do Fundo 

O RAV PN é proprietário do conjunto de prédios abaixo listados. No final de 2021 perfaziam um total 
de ativos imobiliários de EUR 130.341.044. 

 

 

A nomenclatura acima apresentada prende-se com o tipo de edifícios à data da aquisição do portfólio 
Vasco da Gama. Por consequência, optou-se por reproduzir esta mesma nomenclatura para o 
portfólio Paula Marques (Ativos C18 e C19). A sigla “A” representa os edifícios destinados a escritórios 

ID Morada Cidade
[Texto] [Texto] [Texto]
A1 Av. Liberdade 242 Lisboa
C1 Rua do Loreto 2-8 Lisboa
C4 Rua dos Correeiros 180-192 Lisboa
C5 Rua dos Correeiros 97-107 Lisboa
C8 Rua dos Fanqueiros 116-130 Lisboa
C9 Rua da Conceição 79-91 Lisboa
C10 Rua Augusta 54-60 Lisboa
C11 Rua Augusta 44-52 Lisboa
C14 Calç. Agostinho Carvalho 5 Lisboa
C17 Av. dos Aliados 9 Porto
C18 Rua Augusta 187-199 Lisboa
C19 Rua da Assunção 63-69 Lisboa
Beco do Pocinho Beco do Pocinho, 3 e 5 Lisboa
Benfica Benfica 730 Lisboa
Av Uruguai Av Uruguai 31 Lisboa
Rua do Norte Rua do Norte 29 Lisboa
Rua do Duque Rua do Duque Lisboa
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ou serviços e a letra “C” identifica os imóveis com o uso predominante habitacional, situados em áreas 
de reabilitação urbana. 

Apesar de grande parte destes prédios não estarem ainda constituídos em propriedade horizontal, 
ficam igualmente listadas as frações suscetíveis de utilização independente e as respetivas áreas: 

Asset Unit 
Data   
Aquisição 

Área Bruta 

Privativa Dependente 

[ID] [Fração CPU] [Data] [m2] [m2] 

A1 - 24-fev-2017 9.776,00 1.118,500 

C1 A 24-fev-2017 79,00 - 

C1 B 24-fev-2017 93,00 - 

C1 C 24-fev-2017 217,00 - 

C1 D 24-fev-2017 52,00 - 

C1 E 24-fev-2017 54,00 - 

C1 F 24-fev-2017 73,00 - 

C1 G 24-fev-2017 52,00 - 

C1 H 24-fev-2017 54,00 - 

C1 I 24-fev-2017 73,00 - 

C1 J 24-fev-2017 75,00 - 

C1 K 24-fev-2017 84,00 - 

C1 L 24-fev-2017 115,00 - 

C4 LJ180 24-fev-2017 77,00 - 

C4 LOJ47/49 & 
LOJ186 24-fev-2017 273,00 - 

C4 1/2 E 24-fev-2017 313,00 12,00 

C4 2ºDT 24-fev-2017 99,00 3,20 

C4 2ºF 24-fev-2017 64,00 2,40 

C4 3ºD 24-fev-2017 154,00 - 

C4 3ºE 24-fev-2017 84,00 - 

C4 4ºE 24-fev-2017 84,00 1,60 

C4 4ºD 24-fev-2017 154,00 4,60 

C4 5ºD 24-fev-2017 85,00 1,80 

C4 5ºE 24-fev-2017 41,00 1,60 

C4 5ºF 24-fev-2017 76,00 1,80 

C5 ARREC 24-fev-2017 20,00 - 

C5 LJ103 24-fev-2017 30,00 - 

C5 LJ105/107 24-fev-2017 30,00 - 

C5 
LJ50/52 e 
LJ97/99 

24-fev-2017 30,00 - 

C5 LOJ54/56 24-fev-2017 30,00 - 

C5 1 Dto 24-fev-2017 80,00 - 

C5 1 Esq 24-fev-2017 80,00 - 
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C5 2 24-fev-2017 150,00 - 

C5 3 Dto 24-fev-2017 80,00 - 

C5 3 Esq 24-fev-2017 80,00 - 

C5 4 Dto 24-fev-2017 80,00 - 

C5 4 Esq 24-fev-2017 80,00 - 

C5 5 Dto 24-fev-2017 80,00 - 

C5 5 Esq 24-fev-2017 80,00 - 

C5 6 Dto 24-fev-2017 80,00 - 

C5 6 Esq 24-fev-2017 80,00 - 

C8 LJ116 24-fev-2017 140,00 - 

C8 LJ124 24-fev-2017 99,00 - 

C8 L128 24-fev-2017 93,00 - 

C8 1ºDT 24-fev-2017 193,00 1,80 

C8 1ºE 24-fev-2017 166,00 1,80 

C8 2ºDT 24-fev-2017 189,00 - 

C8 2ºE 24-fev-2017 162,00 - 

C8 3ºDT 24-fev-2017 194,00 - 

C8 3ºE 24-fev-2017 167,00 - 

C8 4ºDTO 24-fev-2017 195,00 5,10 

C8 4ºESQ 24-fev-2017 168,00 5,10 

C8 5ºDT 24-fev-2017 187,00 5,10 

C8 5ºESQ 24-fev-2017 160,00 5,10 

C8 6ºDTA 24-fev-2017 40,00 - 

C8 6ºDTB 24-fev-2017 20,00 - 

C8 6ºESF 24-fev-2017 40,00 - 

C8 6ºESG 24-fev-2017 20,00 - 

C9 LJ79 24-fev-2017 88,00 - 

C9 LJ83 24-fev-2017 44,00 - 

C9 LJ85 24-fev-2017 11,00 - 

C9 LJ87 24-fev-2017 88,00 - 

C9 LJ91 24-fev-2017 44,00 - 

C9 VESC 24-fev-2017 11,00 - 

C9 1 24-fev-2017 286,00 - 

C9 2ºD 24-fev-2017 143,00 - 

C9 2ºE 24-fev-2017 143,00 - 

C9 3ºD 24-fev-2017 143,00 - 

C9 3ºE 24-fev-2017 143,00 - 

C9 4ºD 24-fev-2017 80,00 - 

C9 4ºE 24-fev-2017 90,00 - 

C10 LJ54 24-fev-2017 17,00 - 

C10 LJ93 24-fev-2017 74,00 - 

C10 LJ97 24-fev-2017 57,00 - 
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C10 1º 24-fev-2017 140,00 - 

C10 2º 24-fev-2017 140,00 - 

C10 3º 24-fev-2017 140,00 - 

C10 4ºDT 24-fev-2017 70,00 - 

C10 4ºES 24-fev-2017 60,00 - 

C11 AF D 24-fev-2017 81,15 - 

C11 AF E  24-fev-2017 81,15 - 

C11 LJ44 24-fev-2017 45,00 - 

C11 LJ46 24-fev-2017 45,00 - 

C11 LJ50 24-fev-2017 45,00 - 

C11 LJ52 24-fev-2017 45,00 - 

C11 1º 24-fev-2017 43,75 - 

C11 1ºF 24-fev-2017 43,75 - 

C11 1ºLJ 24-fev-2017 87,50 - 

C11 2º 24-fev-2017 43,75 - 

C11 2ºF 24-fev-2017 43,75 - 

C11 2ºE 24-fev-2017 43,75 - 

C11 3ºD 24-fev-2017 87,50 - 

C11 3ºE 24-fev-2017 87,50 - 

C14 -1 24-fev-2017 29,26 - 

C14 0 24-fev-2017 78,55 24,00 

C14 1 24-fev-2017 93,40 - 

C14 2 24-fev-2017 93,40 - 

C14 3 24-fev-2017 93,40 - 

C17 L6 24-fev-2017 45,00 - 

C17 L12 24-fev-2017 65,00 - 

C17 L13 24-fev-2017 259,00 - 

C17 L18 24-fev-2017 193,00 - 

C17 115 24-fev-2017 76,00 - 

C17 S/L 24-fev-2017 20,00 - 

C17 1º 24-fev-2017 430,00 - 

C17 2º 24-fev-2017 308,00 - 

C17 3º 24-fev-2017 553,00 - 

C17 4º 24-fev-2017 432,00 - 

C17 5 24-fev-2017 381,00 - 

C17 6 24-fev-2017 172,00 - 

C18 Lj1 04-Jul-2018 80,00 - 

C18 LJ2 04-Jul-2018 80,00 - 

C18 Lj 3 04-Jul-2018 60,00 - 

C18 1º Dto 04-Jul-2018 100,00 - 

C18 1º Esq 04-Jul-2018 120,00 - 

C18 2º Dto 04-Jul-2018 100,00 - 
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C18 2º Esq 04-Jul-2018 120,00 - 

C18 3º Dto 04-Jul-2018 100,00 - 

C18 3º Esq 04-Jul-2018 120,00 - 

C18 4º Dto 04-Jul-2018 90,00 - 

C18 4º Esq 04-Jul-2018 120,00 - 

C18 5º Dto 04-Jul-2018 100,00 - 

C18 5º Esq 04-Jul-2018 120,00 - 

C18 6º Dto 04-Jul-2018 50,00 - 

C18 6º Esq 04-Jul-2018 60,00 - 

C19 Lj 63 04-Jul-2018 35,00 - 

C19 Lj 69 04-Jul-2018 35,00 - 

C19 1º 04-Jul-2018 70,00 - 

C19 2º 04-Jul-2018 70,00 - 

C19 3º 04-Jul-2018 70,00 - 

C19 4º 04-Jul-2018 70,00 - 

C19 5º 04-Jul-2018 70,00 - 

Beco do Pocinho B 01-Oct-2019 50,00 - 

Benfica O 21-Fev-2020 72,00 - 

Av Uruguai M 04-Ago-2020 57,00 - 

Rua do Norte B 17-Nov-2020 56,00 - 

Rua do Duque G 28-Dez-2021 60,00 - 

 

Em 2020, foram feitas algumas mudanças ao plano de negócios, facto que deu origem a uma nova 
submissão de processos de licenciamento para os imóveis C4, C5, C9, C10, C11, C18 e C19 adiante 
designado como “Portfólio Augusta” ou “Satélites”. Esta submissão, que previu uma afetação dos 
imóveis para exploração na ótica do turismo (hotel e apartamentos turísticos) ocorreu no final do mês 
de novembro de 2020. 

No início de 2021, o Fundo desenvolveu esforços para a articulação com as entidades projetistas, bem 
como com a entidade promitente-exploradora destes espaços por forma a agilizar a definição de 
soluções alinhadas com as expectativas de rentabilidade preconizadas no plano de negócios 
desenvolvido em 2020. 

No entanto, no final do 1º semestre do ano, concluiu-se que a equipa de Decoração de Interiores 
contratada não estava a corresponder às expectativas. O não comprometimento nem cumprimento 
do planeamento geral acordado implicou que o Fundo terminasse esta prestação de serviços. O Fundo 
desenvolveu um novo processo competitivo para a contratação de uma nova equipa de Decoração de 
Interiores. 

A alteração das equipas de projeto implicou uma nova iteração às soluções de projeto, o que aliada 
ao dilatado calendário de resposta das entidades licenciadoras, comprometeu o calendário 
antecipado para a evoluções destes licenciamentos. No final do ano de 2021 apenas estavam 
aprovados os projetos de licenciamento de arquitetura dos prédios C4, C5 e C18-C19 (faltando por 
isso a aprovação do processo C9-10-11). 
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Em paralelo, o Fundo avançou com os processos de desenvolvimento dos prédios C1 e C17. O 
desenvolvimento destes processos assenta numa estratégia que visa aumentar o potencial residencial 
e de retalho, por forma a acrescentar valor para uma futura comercialização dos ativos.  

Em específico, e no que concerne ao projeto do C1, foi iniciado o processo de obras no 1º trimestre 
do ano de 2021 (com a empresa Traço d’Obra). Para o imóvel C17, a empreitada de reabilitação foi 
iniciada apenas no início do 3º trimestre do ano.  

Estas empreitadas de reabilitação estenderam-se durante a remanescente parcela do ano, estando 
nesta fase a conclusão das obras do C1 e C17, prevista para julho e novembro de 2022, 
respetivamente.  

Do ponto de vista jurídico, no ano de 2021 foi mantida a estratégia de negociação com os inquilinos 
do Fundo, com o objetivo de desocupar os edifícios para proceder à sua reabilitação. Neste ano apenas 
foram terminados três contratos de arrendamento. 

Em 31 de Dezembro de 2021 o Fundo tinha em vigor dezanove contratos de arrendamento.    

No que toca à atuação comercial, em 2021 o Fundo prosseguiu com a estratégia de “Early Sales”. 
Relembra-se que este plano de comercialização foi definido em 2019 e previa a alienação de 9 edifícios 
do portfólio (C2, C3, C6, C7, C8, C13, C14, C15 e C16).  

No final do 1º trimestre de 2021 o Fundo alienou os ativos C3-C6-C15 e no início do 3º trimestre 
concretizou a venda do C7. No mês de dezembro de 2021 foi assinada também a escritura do ativo 
C16.  

No final de 2021 foi assinado os CPCV para a venda do C14 e assinado um aditamento ao CPCV do C8. 
Prevê-se a conclusão destes processos de alienação nos 1º e 2º trimestre de 2022, respetivamente. 

Ainda na ótica comercial, assinala-se que no final do ano de 2021 a AFIAA (grupo suíço) apresentou 
uma proposta para a aquisição do edifício de escritórios designado de A1. Esta proposta não solicitada 
(i.e, não resultante de um processo estruturado para a venda do prédio), foi analisada pela Sociedade 
Gestora, e teve parecer positivo do Comité de Investimento do Fundo.  

À data da escrita deste Relatório, esclarece-se que o Fundo concluiu a venda do prédio (fevereiro de 
2022) e por este motivo é expectável que no decorrer do 1º semestre de 2022 ocorra uma redução 
de capital. 

 

Avaliação do Desempenho 

Em 31 de Dezembro de 2021, o Fundo evidenciava um Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) de EUR 
130.777.023. O valor do seu Ativo Total ascendeu a EUR 138.487.167, dos quais EUR 130.341.044 
correspondem ao valor dos ativos imobiliários e o restante essencialmente a disponibilidades. 
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Durante o exercício de 2021, os proveitos do RAV PN atingiram EUR 6.148.638, gerados em grande 
parte pela diferença positiva das reavaliações dos ativos imobiliários do Fundo.  

Os custos suportados atingiram os EUR 4.386.141. Assim, apurou-se nesta data um Resultado Líquido 
do Exercício de EUR 1.762.498. 

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  

 

Ano VLGF Número de UPs Valor UP Rendibilidade
[EUR] [Unid] [EUR] [%]

2016 56,953,973 575,519 98.9611 -
2017 97,044,299 992,456 97.7820 -1.19%
2018 125,809,757 1,087,657 115.6704 18.29%
2019 144,272,970 997,882 144.5792 24.99%
2020 144,014,515 997,882 144.3202 -0.18%
2021 130,777,023 894,780 146.1555 1.27%

Descrição 2016 2017 2018 2019 2020 2021
[Texto] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
Proveitos 77 4,699,301 20,528,276 38,282,434 6,230,127 6,148,638
Custos 271,611 5,359,021 2,762,732 6,819,208 6,488,582 4,386,141
Resultado Liquido (271,534) (659,721) 17,765,544 31,463,226 (258,455) 1,762,498
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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.  

 

Proposta de Aplicação de Resultados  

O Resultado Líquido do exercício de 2021, positivo no montante de EUR 1.762.498,18 será 
integralmente transferido para Resultados Transitados.  

 

Perspetivas para 2022  

Os principais objetivos do Fundo para 2022 passam por concluir os trabalhos de reabilitação nos 
prédios C1 e C17, e concluir a comercialização das resultantes frações (nas modalidades de venda ou 
arrendamento). 

Relativamente ao processo dos Satélites, o objetivo é concluir os processos de licenciamento e os 
projetos de decoração de interiores. Antevê-se o início das obras nos prédios C4 e C5 para o 4º 
Trimestre do ano.  

No que toca ao processo de comercialização dos imóveis em “Early Sales”, tendo-se concluído a venda 
do ativo C14 no início do ano, antecipa-se também a conclusão do mesmo até ao final do 1º semestre 
do ano, com a realização da Escritura de Compra-Venda do prédio C8-Fanqueiros.  

Atendendo ainda à conclusão do processo de venda do A1, é expectável que no decorrer do 1º 
semestre de 2022 ocorra uma redução de capital. 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alguns custos suportados pelo Fundo [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
Impostos 25,517 307,647 461,223 459,028 465,438 360,098
Comissão de Gestão 28,866 474,426 552,857 1,071,662 680,179 647,182
Comissão de Depósito 5,367 94,870 111,743 105,047 104,081 99,879
Taxa de Supervisão 2,221 23,139 34,776 45,931 44,925 42,232
Custos de Auditoria 4,500 9,668 8,288 8,160 6,000 8,960
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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 83,738,574 45,155,456 88,515 128,805,515 141,689,905   Unidades de Participação 2 89,478,000 99,788,200
  Direitos - - -   Variações Patrimoniais 2 (8,502,535) (3,812,745)
  Adiantamentos por compra de Imóveis - - -   Resultados Transitados 2 48,039,060 48,297,515
  Outros activos 1,535,529 1,535,529 98,612   Resultados Líquidos do Período 2 1,762,498 (258,455)
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 85,274,103 45,155,456 88,515 130,341,044 141,788,518 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 130,777,023 144,014,515

CONTAS DE TERCEIROS AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
   Devedores por rendas vencidas 14 2,126 2,126 1,374   Ajustamentos de dívidas a receber 14 - -
   Outras Contas de Devedores 14 220 220 164 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 2,347 - - 2,347 1,537

CONTAS DE TERCEIROS
DISPONIBILIDADES   Comissões a Pagar 14 15,424 24,281
  Depósitos à Ordem 7 7,726,114 7,726,114 1,601,264   Outras Contas de Credores 14 498,449 135,131
  Depósitos a Prazo 7 - - 11,200,000    Empréstimos Não Titulados 14 - -
  Certificados de Depósito - - -   Adiantamentos por conta de imóveis 5,249,010 7,777,500
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 7,726,114 - - 7,726,114 12,801,264 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 5,762,883 7,936,911

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
  Acréscimos de Proveitos 16 246,936 246,936 285,939   Acréscimos de Custos 16 379,036 259,201
  Despesa com Custo Diferido 16 87,458 87,458 44,083   Receitas com Proveito Diferido 16 1,077,075 207,806
  Outros Acréscimos e Diferimentos 16 83,269 83,269 1,240   Outros Acréscimos e Diferimentos 16 491,150 2,504,148
TOTAL ACRÉSC. e DIFERIMENTOS ACTIVOS 417,663 - - 417,663 331,262 TOTAL ACRÉSC. e DIFERIMENTOS PASSIVOS 1,947,261 2,971,155

TOTAL DO ACTIVO 93,420,226 45,155,456 88,515 138,487,167 154,922,581 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 138,487,167 154,922,581

TOTAL DO NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 2 894,780 997,882 VALOR UNITÁRIO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 2 146.1555 144.3202

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 14 -    Outros, de Operações Correntes - -

COMISSÕES: GANHOS OPER. FINANC. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Em Activos Imobiliários 17 209,706 397,797    Em Activos Imobiliários 3 3,748,387 3,256,170
Outras de Operações Correntes 17 810,447 839,637

REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS   De ajustamentos de dívidas a receber - -
   Em Activos Imobiliários 3 2,034,965 3,118,171   De Provisões para Encargos - -

IMPOSTOS E TAXAS   RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 19 2,321,788 2,639,893
  Impostos indirectos 12 341,505 457,775
  Impostos diretos 12 18,593 7,663   OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0 -
  Outros Impostos 12 - -

PROVISÕES DO EXERCÍCIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 6,070,175 5,896,063
  Ajustamentos de dívidas a receber - -

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 18 507,806 1,176,530 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 863 811

  Ganhos Extraordinários 20 24,308 33,465
TOTAL CUSTOS E PERDAS CORRENTES 3,923,899 5,998,383   Ganhos de Exercícios Anteriores 20 52,117 58,940

  Outros Ganhos Eventuais 20 2,039 241,659
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
  Valores Incobráveis 21 - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 78,464 334,064
  Perdas Extraordinárias 21 450,000 287,500
  Perdas de Exercícios Anteriores 21 451 156,135
  Outras Perdas Eventuais 21 11,791 46,564

TOTAL CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 462,242 490,199

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1,762,498 - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - (258,455)

TOTAL 6,148,639 6,488,582 TOTAL 6,148,639 6,488,582

Resultados da Carteira Títulos - - Resultados Eventuais (383,778) (156,135)
Resultados de Activos Imobiliários 3,317,698 1,203,565 Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento 1,762,498 206,983
Resultados das Operações Extrapatrimoniais - - Resultados Líquidos do Período 1,762,498 (258,455)
Resultados Correntes 2,398,758 254,048

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 (14,999,990)   -    
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (14,999,990)   -    

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de ativos imobiliários 1 9,250,000    4,895,000    
Rendimentos de ativos imobiliários 19 3,279,394    2,630,003    
Adiantamentos por conta de venda de ativos imobiliários 1,871,770    8,112,500    
IMT -    487,538    
Juros mora / indemnizatórios -    39,222    
Outros recebimentos de ativos imobiliários -    -    
PAGAMENTOS
Aquisição de ativos imobiliários 1 (211,500)   (747,672)   
Grandes reparações em imóveis (1,978,062)   -    
Comissões em imóveis (242,564)   -    
Despesas Correntes (FSE) com ativos imobiliários 18 (732,680)   (1,850,058)   
Adiantamentos por conta de compra de ativos imobiliários (23,500)   (50,500)   
Seguro (2,664)   (43,507)   
IMI (77,180)   (82,994)   
Imposto selo  aquisições (1,880)   (2,120)   
IMT (8,287)   -    
AIMI (22,922)   (25,192)   
Outros pagamentos de ativos imobiliários (17,863)   (5,530)   
Fluxo das operações sobre valores imobiliários 11,082,061    13,356,691    

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários -    -    
Impostos e taxas -    -    
Outros recebimentos correntes 792    1    
PAGAMENTOS
Comissão de gestão 17 (571,039.52)   (678,801)   
Comissão de depósito 17 (108,905.77)   (144,224)   
Impostos e taxas (244,252.96)   (185,316)   
Outros pagamentos correntes (18,913)   (12,309)   
Fluxo das operações de gestão corrente (942,319)   (1,020,650)   

OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos extraordinários -    -    
Recebimento de valores atribuíveis a exercícios anteriores 20 10,098    
Outros recebimentos de operações eventuais 20 -    -    
PAGAMENTOS
Perdas extraordinárias 21 (225,000)   (530,000)   
Outros pagamentos de operações eventuais 21 -    (115,000)   
Fluxo das operações eventuais (214,902)   (645,000)   

Saldo dos fluxos monetários do período (5,075,150)   11,691,042    

Disponibilidades no início do período 7 12,801,264    1,110,222    

Disponibilidades no fim do período 7 7,726,114    12,801,264    

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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INTRODUÇÃO 

A constituição do Real Added Value PN – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado (adiante designado 
por “Fundo”) foi autorizada por comunicação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) 
datada de 16 de Junho de 2016, tendo iniciado a sua atividade em 09 de Setembro de 2016 com um 
participante único. Trata-se de um Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, constituído por um prazo 
de dez anos, prorrogável por períodos de cinco anos e data de liquidação de 09 de Setembro de 2026. 

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 
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. 
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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. 
 

Em Janeiro de 2019 o montante da comissão de depósito anual correspondeu ao valor apurado 
pela aplicação de uma taxa anual nominal de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o Valor do 
Ativo Total do Fundo, calculada diariamente. 

A partir de 01/02/2019, com a alteração do banco depositário, o montante da comissão de 
depósito anual correspondeu 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 elativos 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: 

 

O ativo Rua do Duque ainda se encontra registado pelo respetivo custo de aquisição, em cumprimento 
com o disposto no nº 7 do artigo 144º do RGOIC. 

 

NOTA 2 – CAPITAL DO FUNDO 

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

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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De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, o capital inicial, na primeira subscrição de capital, é 
de 4.400.000 Euros, representado por 44.000 unidades de participação, subscritos ao valor unitário de 
100 Euros. 

Em 04 de Novembro de 2016 foi feita a segunda subscrição de capital no montante de 7.145.584 Euros 
com correspondente aumento de 71.795 unidades de participação. 

Em 09 de Dezembro de 2016 foi feita a terceira subscrição de capital no montante de 45.679.923 Euros 
com correspondente aumento de 459.724 unidades de participação. 

Em 20 de Fevereiro de 2017 foi celebrado um contrato de empréstimo intercalar (“Bridge Loan 
Agreement”) com o participante do Fundo, para suprimento pontual de necessidades de tesouraria, no 
montante de 44.750.000 Euros. Em 24 de Agosto de 2017 parte do referido empréstimo foi convertido 
em capital, totalizando o montante de 40.750.046 Euros com correspondente aumento de 416.937 
unidades de participação. O restante valor, 3.999.954 Euros, foi devolvido ao participante a 28 de Agosto 
de 2017. 

Em 15 de Junho de 2018 foi celebrado um contrato de empréstimo intercalar (“Bridge Loan Agreement”) 
com o participante do Fundo, para suprimento pontual das necessidades de tesouraria, no montante de 
11.000.000 Euros. Em 20 de Julho de 2018 parte do referido empréstimo foi convertido em capital, 
totalizando o montante de 10.999.914 Euros com correspondente aumento de 95.201 unidades de 
participação. 

Em 04 de Outubro de 2019 foi feita uma redução de capital no montante de 13.000.013 Euros com 
correspondente redução de 89.775 unidades de participação. 

Em 13 de Maio de 2021 foi feita uma redução de capital no montante de 14.999.990 Euros com 
correspondente redução de 103.102 unidades de participação. 

Em 31 de Dezembro de 2021 o capital do Fundo está representado por 894.780 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. 

Durante o exercício de 2021 o Fundo registou as seguintes compras de imóveis: 

 A 28 de Outubro de 2021 a compra do imóvel Rua do Duque 11, pelo valor de 235.000 Euros, 
sendo que 23.500 Euros já tinham sido pagos aquando da assinatura do contrato de promessa de 
compra e venda. 

Durante o exercício de 2021 o Fundo registou as seguintes vendas de imóveis: 

 A 6 de Maio de 2021 a venda do imóvel C3, pelo valor de 3.995.510,20 Euros, sendo que 1.365.000 
Euros já tinham sido recebidos aquando da assinatura do contrato de promessa de compra e 
venda. 

 A 6 de Maio de 2021 a venda do imóvel C6, pelo valor de 3.175.918,37 Euros, sendo que 1.085.000 
Euros já tinham sido recebidos aquando da assinatura do contrato de promessa de compra e 
venda. 

 A 6 de Maio de 2021 a venda do imóvel C15, pelo valor de 2.868.571,43 Euros, sendo que 980.000 
Euros já tinham sido recebidos aquando da assinatura do contrato de promessa de compra e 
venda. 

 A 27 de Setembro de 2021 a venda do imóvel C7, pelo valor de 2.600.000 Euros, sendo que 
910.000 Euros já tinham sido recebidos aquando da assinatura do contrato de promessa de 
compra e venda. 

 A 13 de Dezembro de 2021 a venda do imóvel C16, pelo valor de 1.000.000 Euros, sendo que 
50.000 Euros já tinham sido recebidos aquando da assinatura do contrato de promessa de compra 
e venda. 

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: 
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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 
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; 
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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; 
 

e) Esta rubrica engloba o montante suportado com taxas camarárias ao longo do ano, bem como 
taxas de segurança contraincêndio 
 

A 31 de Julho de 2017 foi apresentado um pedido de revisão oficiosa junto da Direção de Serviços do 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis com o intuito de recuperar o IMT pago 
aquando da aquisição dos ativos Gomes Freire, A1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, 
C14, C15, C16 e C17. 

Na sequência deste pedido foi proferido um projeto de indeferimento por parte da AT, a 28 de Agosto de 
2018, o qual se efetivou através da notificação de decisão final dirigida ao Fundo a 17/10/2018. 

Posteriormente, a 09/01/2019, o Fundo apresentou junto do Tribunal Arbitral um pedido de pronúncia 
arbitral. Sendo que a AT acabou por emitir um projeto de deferimento a 26/03/2019, o tribunal arbitral 
encerrou este processo, procedendo à devolução das respetivas taxas arbitrais ao Fundo. 

O Fundo apresentou também, a 01/10/2018, um pedido de pronúncia arbitral relativamente aos ativos 
C18 e C19, com o propósito de reaver o IMT pago aquando da aquisição destes imóveis. Neste caso, e 
uma vez que ainda não haviam decorrido 3 meses após o pagamento do imposto, não foi necessário 
recorrer primeiramente à Direção de Serviços de IMT. A 28/02/2019 o CAAD emitiu uma decisão arbitral 
favorável relativamente a este processo. 

A 31/12/2019 o Fundo já tinha recebido a totalidade do IMT reclamado, num total de 6.845.427 Euros. 

No decorrer do exercício de 2020 o Fundo recebeu várias transferências relativas aos juros 
indemnizatórios e de mora correspondentes a este processo. 

A 31/12/2020 o Fundo já tinha recebido a totalidade dos juros a que tem direito, num total de 625.212 
Euros. 

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 38.575,57. 

A 06/10/2021 a Autoridade Tributária e Aduaneira proferiu um despacho de indeferimento relativamente 
a este processo. 
 

NOTA 13 – RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

A 1 de Outubro de 2017 foi celebrada uma cessão de posição contratual para o imóvel A01, através da 
qual o inquilino Gateleven, Unipessoal, Lda cedeu a sua posição à entidade Modarte, Lda. A 20 de Outubro 
de 2017 a atual arrendatária entregou ao Fundo uma garantia bancária autónoma no valor de 240.000 
Euros.  
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O Fundo apresentou ação contra BCP para acionamento da garantia bancária suprarreferida. O BCP 
apresentou contestação e a ação está suspensa até existir decisão transitada em julgado no processo 
judicial melhor descrito no parágrafo seguinte. 

No decorrer de 2021, a entidade Modarte apresentou ação com o número de processo 20061/21.8T8LSB, 
com vista a ser declarada a validade da resolução do contrato de arrendamento e ser absolvida de pagar 
qualquer outra quantia ao Fundo. O Fundo apresentou contestação com pedido reconvencional e aguarda 
marcação de audiência prévia. 

A 16 de Outubro de 2018 o inquilino Nata da Nata, Lda. entregou ao Fundo uma garantia bancária no valor 
de 60.000 Euros relativamente ao imóvel C01. 

A 24 de Agosto de 2018 o inquilino Nata da Nata, Lda. entregou ao Fundo uma garantia bancária no valor 
de 30.000 Euros relativamente ao imóvel C18. 

Ainda no decorrer de 2021, a arrendatária Torres & Pereira apresentou ação com o número de processo 
3266/21.9T8LSB, com vista à declaração de nulidade da oposição ao contrato de arrendamento 
apresentada pelo Fundo. O Fundo apresentou contestação e aguarda marcação de audiência prévia. O 
Fundo apresentou procedimento especial de despejo contra a Torres & Pereira, Lda.  

Através do processo 1469/21.5YLPRT, o Fundo apresentou procedimento especial de despejo contra a 
Torres & Pereira, Lda. A arrendatária requereu apoio judiciário, aguardando-se prosseguimento dos autos. 

Finalmente, foi ainda apresentada ação de despejo pelo Fundo contra o arrendatário Syed Aminul Islam, 
através do processo 14727/20.7T8LSB, por utilização indevida do locado. O réu apresentou contestação 
e aguarda-se marcação de audiência prévia. 

A 25 de Fevereiro de 2021 o fornecedor Traço D’Obra Engenharia e Urbanismo Lda. entregou ao Fundo 
uma garantia bancária no valor de 169.418,98 Euros relativamente ao imóvel C01. 

A 17 de Junho de 2021 o fornecedor Edinorte – Edificações Nortenhas S.A. entregou ao Fundo uma 
garantia bancária no valor de 445.666,49 Euros relativamente ao imóvel C1. 

A 9 de Julho de 2020 foi celebrado um CPCV com a entidade Efeitos Singelos, Lda. relativamente ao imóvel 
C08, através do qual se definiu um valor prometido de 6.875.000 Euros. 

A 2 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com Mara Aiken James relativamente à fração K do 
imóvel C01, através do qual se definiu um valor prometido de 570.000 Euros. 

A 6 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com Tanuj Dutt relativamente à fração L do imóvel C01, 
através do qual se definiu um valor prometido de 748.800 Euros. 

A 20 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com a entidade ERMA, Lda. relativamente ao imóvel 
C14, através do qual se definiu um valor prometido de 505.000 Euros. 

A 21 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com Charles Richard Power relativamente à fração J 
do imóvel C01, através do qual se definiu um valor prometido de 600.850 Euros. 

A 30 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com a entidade Urbigal - Comércio e Indústria de 
Construção Civil, Lda. relativamente à fração F do imóvel C01, através do qual se definiu um valor 
prometido de 635.040 Euros. 
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A 30 de Dezembro de 2021 foi celebrado um CPCV com a entidade Urbigal - Comércio e Indústria de 
Construção Civil, Lda. relativamente à fração I do imóvel C01, através do qual se definiu um valor 
prometido de 620.010 Euros. 

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: 

 

CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 

 

O saldo de adiantamentos por conta de imóveis refere-se a recebimentos de sinais de sinais de contratos 
de promessa de compra e venda. A 31/12/2021 encontram-se em vigor 7 CPCV’s formalizados para a 
venda de frações. 

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: 
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A rubrica acréscimos de proveitos é essencialmente composta pelo valor de indemnização a receber 
relativamente ao término do contrato de arrendamento com a Modarte, Lda. para o imóvel A1. Esta 
rubrica integra também o montante de rendas não faturadas devido à moratória estabelecida pela Lei n.º 
4-C/2020 e subsequentes alterações. 

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 30 de Junho de 2022. Esta rubrica engloba 
também os custos suportados com as comissões de venda relativas a imóveis cujos CPCV’s foram 
formalizados até 31/12/2021. 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 

Em 31 de Dezembro de 2021 os acréscimos de custos englobam essencialmente IMI de 2021, a liquidar 
em 2022, AIMI de 2018 ainda não cobrado pelos anteriores proprietários dos imóveis, imposto de selo 
sobre os organismos de investimento coletivo relativo ao último trimestre de 2021, indemnizações a pagar 
aos inquilinos e custos com FSE ainda não liquidados.  

A rubrica receitas com proveito diferido engloba as rendas já emitidas em 2021 que respeitam a um 
período posterior. O valor mais significativo ronda os 900.000 Euros e é relativo à renda extraordinária 
definida no aditamento ao contrato de arrendamento do imóvel A1. 
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O saldo em outros acréscimos e diferimentos é relativo a ajustamentos em opções de venda. Estes 
ajustamentos são feitos quando o valor de um contrato de promessa de compra e venda é inferior ao 
valor venal de um imóvel, já que existe uma probabilidade elevada do Fundo ter uma perda efetiva 
referente à venda desse imóvel. 

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: 

 

As comissões em ativos imobiliários correspondem às comissões de mediação suportadas no âmbito da 
alienação de 5 frações no decurso de 2021. 

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 Euros acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor.  

A rubrica serviços jurídicos inclui honorários pagos no âmbito da avença mensal mantida com os 
advogados do fundo. 

A rubrica consultoria inclui serviços de gestão de projetos para os imóveis C4, C5, C9, C10, C11, C18 e C19. 

A rubrica outros inclui despesas de realojamento, certificados energéticos 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: 

 

A 31 de Dezembro de 2021 encontravam-se ativos 19 contratos de arrendamento. 

NOTA 20 – PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

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

 

A rubrica indemnizações corresponde aos montantes cobrados aos anteriores inquilinos do imóvel do 
imóvel C4, Hidden Hearing Unip. Lda, do imóvel C10, Martins e Lopes, Lda. e do imóvel C5, Torres & Pereira 
- Restauração Lda., pelo tempo que permaneceram nos respetivos imóveis após o término do contrato de 
arrendamento. 

A rubrica ganhos de exercícios de anos anteriores inclui refaturações de custos reconhecidos em 2020. 
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NOTA 21 – CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 

 

A rubrica perdas extraordinárias é constituída pelas indemnizações pagas aos inquilinos do Fundo, 
decorrentes de processos de negociação realizados com o intuito de desocupar frações arrendadas. 

A rubrica custos eventuais é referente a um custo de realojamento. 

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 

Nos meses iniciais de 2022 foram realizadas as seguintes avaliações: 

 

As avaliações identificadas acima resultaram numa desvalorização de 861.317,32 Euros. 

A 26 de janeiro de 2022, o Fundo vendeu o imóvel C14 por 505.000 Euros. A 4 de fevereiro de 2022, o 
Fundo vendeu o imóvel A1 por 67.000.000 Euros. 
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A alienação do imóvel A1 fez com que o Fundo apresentasse um rácio de liquidez superior a 33.33% do 
seu capital total, o que constitui uma irregularidade nos termos do disposto nas disposições conjugadas 
dos artigos 201 e 214 do RGOIC. Esta situação irá ser ultrapassada através de uma redução de capital do 
Fundo,  prevista para os primeiros meses do ano corrente, aprovada em ata no passado dia 25/02/2022. 

No seguimento do indeferimento proferido pela Autoridade Tributária e Aduaneira a 06/10/2021, 
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 


