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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

De acordo com as últimas projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), a 
economia mundial registou um crescimento de 3,1% do PIB em 2015, o valor mais baixo dos últimos 
seis anos. Os países desenvolvidos, por outro lado, terão alcançado o melhor resultado em cinco 
anos, 2,0%, enquanto no conjunto de países de economia emergente e em desenvolvimento, se 
assistiu ao quinto ano consecutivo de moderação, com um crescimento económico de 4,0%, menos 
0,6 p.p. do que no ano anterior. 

As economias desenvolvidas, sobretudo nos EUA e na União Europeia, prosseguiram uma 
recuperação cíclica, assente sobretudo na procura interna, e em particular no consumo. O 
rendimento real das famílias beneficiou da melhoria do mercado de trabalho e da queda dos preços 
dos bens energéticos. E para além disso, continuou a assistir-se a uma melhoria das condições de 
financiamento, associadas à manutenção ou reforço dos estímulos monetários, no caso dos EUA, e 
a uma menor restritividade da política orçamental, no caso da zona Euro.  

 
INDICADORES ECONÓMICOS MUNDIAIS 

 

 

Fontes: FMI: World Economic Outlook - Update - janeiro de 2016 – para países não membros da EU  
(a) Comissão Europeia: European Economic Forecast - fevereiro de 2016 - para a UE e principais Membros 
(b) n.d. – não disponível 

 

As economias de mercado emergente e em desenvolvimento, com destaque para a China, deram 
um contributo para a economia global menos positivo do que nos anos anteriores. A moderação da 
atividade deveu-se aos problemas e desequilíbrios em muitas destas economias, tendo resultado no 
enfraquecimento dos fluxos do comércio internacional, com impacto negativo nos setores industriais 
das economias desenvolvidas. As pressões desinflacionistas sobre a economia mundial 
continuaram, por este motivo, a fazer sentir-se durante todo o ano.  

2014-12 2015-12 2014-12 2015-12 2014-12 2015-12

União Europeia (a) 1,4% 1,9% 0,6% 0,0% 11,6% 10,9%

Área do Euro 0,9% 1,6% 0,4% 0,0% 11,8% 11,3%

Alemanha 1,6% 1,7% 0,8% 0,1% 5,0% 4,6%

França 0,2% 1,1% 0,6% 0,1% 10,3% 10,4%

Reino Unido 2,9% 2,3% 1,5% 0,0% 6,1% 5,2%

Espanha 1,4% 3,2% -0,2% -0,6% 24,5% 22,1%

Itália -0,4% 0,8% 0,2% 0,1% 12,7% 11,9%

EUA 2,4% 2,5% 1,6% 0,1% 6,2% 5,3%

Japão 0,0% 0,6% 2,7% 0,7% 3,6% 3,5%

Rússia 0,6% -3,7% 8,1% 15,9% 5,2% 6,0%

China 7,3% 6,9% 3,9% 1,1% 4,1% 4,1%

Índia 7,3% 7,3% 5,9% 5,3% n.d. n.d.

Brasil 0,1% -3,8% 6,3% 8,9% 4,8% 6,6%

PIB

(Taxas de variação)
Inflação Desemprego
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Consistente com o cenário de crescimento e inflação baixos, em 2015 a atuação dos bancos 
centrais continuou marcada pelo apoio de políticas monetárias expansionistas. A Reserva Federal 
norte-americana postecipou sucessivamente a decisão de decretar o primeiro aumento da taxa 
diretora desde 2006; tal veio a acontecer apenas em dezembro quando, a Fed decretou um 
agravamento de 25 p.b. 

Zona Euro 

De acordo com dados preliminares divulgados pelo Eurostat, a atividade na zona Euro cresceu 1,6% 
em 2015, primordialmente devido ao contributo do consumo privado, mais 0,6 p.p. do que em 2014. 
Registaram-se taxas de crescimento positivas em todos os Estados Membros, exceto na Grécia, que 
contraiu -0,7%. O desempenho das restantes economias periféricas foi positivo, destacando-se o 
comportamento da Irlanda e, em menor magnitude, de Espanha. 

O desemprego na região registou uma redução pelo segundo ano consecutivo. A taxa de 
desemprego fixou-se em 10,9%, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado em 2014. O 
número de desempregados averbou uma redução de 1,2 milhões de pessoas. 

A evolução dos preços da zona Euro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 
(IHPC), registou uma variação média nula (- 0,4 p.p. que o verificado em 2014), reforçando os 
receios de um prolongado período de inflação muito baixa. 

Economia Portuguesa 

De acordo com a estimativa do INE, a economia portuguesa registou um crescimento positivo de 
1,5% em 2015, +0,6% acima do verificado em 2014. Este crescimento positivo deveu-se uma vez 
mais ao contributo da procura interna, já que o contributo da balança comercial terá sido negativo, 
com o aumento das importações a ser superior ao das exportações. 

 
 

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 
 

Taxas de variação (%) 

 

Fonte: INE 
(a) OE: Relatório Orçamento de Estado para 2015, outubro de 2014, exceto quando identificados (*) 
(b) Contributo para o crescimento do PIB (pontos percentuais) 

 

As exportações portuguesas de bens e serviços registaram de novo um excelente comportamento, 
assinalando um novo recorde. O seu valor aumentou 5,1%, para 72,3 mil milhões de euros. Assistiu-

2013 2014 2015 (a)

Produto Interno Bruto (PIB) -1,1% 0,9% 1,5%

Consumo privado -1,2% 2,2% 2,6%

Consumo público -2,0% -0,5% 0,8%

FBCF -5,1% 5,5% 3,6%

Procura interna (b) -2,0% 2,2% 2,4%

Exportações 7,0% 3,9% 5,1%

Importações 4,7% 7,2% 7,3%

Taxa de inflação (IHPC) 0,3% -0,3% 0,5%

Rácios (%)

Taxa de desemprego 16,2% 13,9% 12,4%

Défice do setor público administ. (% do PIB) -4,8% -7,2% -4,2%

Dívida pública (em % do PIB) 129,0% 130,2% 129,1%
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se, desta forma, ao sexto ano consecutivo de crescimento, durante os quais as exportações 
registaram um aumento de 52,3%.  

Portugal continuou a mostrar em 2015 capacidade de financiamento externo. Ainda referente ao ano 
terminado no terceiro trimestre, aquela ascendeu a 1,3% do PIB, inferior em 0,4 p.p. aos níveis 
registados no final de 2014. 

Quanto à inflação, o IHPC português registou, em 2015, uma taxa de variação média anual de 0,5%, 
após -0,3% em 2014.  

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego desceu para 12,4% em 2015, menos 1,5 p.p. face a 
2014. O ano encerrou com um valor de 12,2%, o equivalente a uma população desempregada de 
633,9 mil indivíduos, o que representa um decréscimo de 9,2% face ao período homólogo. 
 
 
 

MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL 

O interesse pelo mercado imobiliário português, por parte de investidores internacionais - 
institucionais e privados – registou um aumento em 2015. 

O segmento residencial tem vindo nos últimos anos a usufruir de vários fatores, nomeadamente do 
programa de captação de investimento Golden Visa. Em 2015 atribuíram-se 766 vistos Gold, 
dimensão que excedeu os 494 conferidos em 2013, ainda assim muito aquém dos 1.526 atribuídos 
em 2014. Apesar de uma diminuição evidente na emissão de vistos entre 2014 e 2015 registou-se 
um aumento considerável da procura por parte de estrangeiros não residentes, que, conjugada com 
a subida do nível de confiança das famílias portuguesas, a compressão da taxa de desemprego, a 
descida do custo de financiamento e a disponibilidade do setor financeiro na concessão de crédito, 
contribuíram para um expressivo aumento da procura e, inevitavelmente, dos preços. 

O mercado de escritórios confirmou que a retoma veio para ficar com uma crescente subida da taxa 
de ocupação, ainda que marcadamente mais lenta no Corredor Oeste. As rendas prime resistiram ao 
progressivo aumento da procura, assistindo-se a uma diminuição substancial dos incentivos, tendo 
aquele corredor sido uma das zonas que apresentou maiores desvalorizações face ao pico de 
mercado em 2007/2008. O dinamismo observado nos segmentos residencial e turístico 
prognosticam que a promoção de novos projetos vai estar canalizada para aqueles segmentos, 
antecipando uma diminuição da oferta e subida dos valores nos escritórios. Como se antevia, o 
aumento de solicitações para a Zona Ribeirinha de Lisboa levou à movimentação de um número 
alargado de entidades para aquela geografia, com a inevitável evolução de comércio e serviços de 
apoio. 

O turismo tem sido, indubitavelmente, um dos principais motores de atividade da economia 
portuguesa, unanimemente considerado como estratégico e prioritário. O crescente interesse pela 
aquisição de ativos para reabilitação no centro de Lisboa e Porto, com o intuito de promover 
hotelaria, nas suas várias categorias, resulta do aumento dos proveitos em 12% face ao ano 
anterior. A evolução positiva do número de turistas e do nível de confiança das famílias provocaram 
um aumento das vendas a retalho. Ainda que se tenha confirmado o crescimento das compras e o 
aumento da quota de vendedores online, superando significativamente a quota das lojas tradicionais, 
os operadores reconheceram que estes resultados surgiram à custa dos espaços físicos. Ao 
contrário dos restantes segmentos, observaram-se nas ruas premium de Lisboa e Porto aumentos 
de renda durante o período da crise económico-financeira, e 2015 não foi exceção, resultado de um 
incremento ininterrupto do turismo, bem assim da consolidação do comércio de rua. 
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O setor industrial e logístico, muito dependente das importações e exportações, prosseguiu em 
moderada recuperação, corroborada pela perceção positiva dos operadores. Porém, a procura não 
contrariou a oferta elevada, mantendo sob pressão os valores de venda e de arrendamento. 

 
 
 
MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2015, o valor líquido dos fundos de investimento imobiliário ascendia a 
10.597 milhões de euros (M€), o que traduz uma diminuição dos montantes sob gestão 7,0% desde o 
início do ano. 

Todas as categorias de fundos imobiliários sofreram decréscimos nos montantes sob gestão ao longo 
do ano: os Fundos de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional (FIIAH) registaram uma 
diminuição de 26,0%, os Fundos Fechados sofreram um decréscimo de 5,6% e os Fundos 
Imobiliários Abertos baixaram 2,1%. 

MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 

 Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 
 

Em 2015, o número de fundos imobiliários em atividade baixou de 248 para 243, na sequência da 
liquidação de 5 fundos Fechados. 

No final do ano, as dez maiores gestoras de fundos imobiliários portugueses concentravam 73% do 
mercado. A quota da Interfundos, sociedade líder, atingia os 12,8%, seguida da Fundger com 11,6%. 
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ATIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização 

O Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado IMOROCHA (adiante designado por Fundo) 
iniciou a sua atividade em 31 de dezembro de 2007, com um capital social inicial de 5.000.000 € e 
com uma duração de 3 anos, prorrogável por períodos não superiores a 3 anos.  

O Fundo tem como principal objetivo alcançar uma valorização crescente do capital investido, numa 
perspetiva de médio e longo prazo, através da constituição e gestão de uma carteira de valores 
predominantemente imobiliários de acordo com a legislação em vigor, do qual farão parte prédios 
urbanos enquadrados no mercado de arrendamento e compra e venda destinado a comércio, 
serviços, habitação e terrenos destinados à execução de programas de construção. 

Atividade 

No ano de 2015, o desenvolvimento do Fundo traduziu-se nas seguintes ações principais: 

• Obtenção de Licença de Utilização do Empreendimento Rocha Prime Residence, destinado 
maioritariamente a habitação e marginalmente a comércio, com uma boa localização na Praia da 
Rocha, em Portimão; 

• Forte comercialização do empreendimento, o que permitiu celebrar 29 escrituras de venda, apesar 
da conjuntura adversa e da concorrência de outros empreendimentos no mesmo local. 

Com as receitas provenientes das vendas, no valor de 5,03 M€, o Fundo reduziu o passivo bancário 
junto da Caixa Geral de Depósitos, para 16,27 M€ referente ao financiamento contratado para 
construção do Empreendimento Rocha Prime Residence. 

 

Avaliação do desempenho 

Em 31 de dezembro de 2015, o Fundo evidenciava um Ativo imobiliário de 22.502.900 euros e um 
valor líquido global de 3.885.768 euros. 

Durante o exercício, o Fundo obteve 5.771.967 euros de Proveitos e suportou 6.366.171 euros de 
Custos, apurando-se um Resultado Líquido do Exercício negativo de 594.204 euros, para o qual 
contribuíram as reavaliações negativas de Imóveis no valor de 2.386.022 euros. 
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Dados Históricos 

 Valores em euros 

Ano  Valor Líquido Número de UPs Valor UP Rendibilidade 

2007 4.999.441,88 € 5.000 999,8884 €   0,00% 

2008 4.823.192,38 € 5.000 964,6385 € -  3,53% 

2009 5.181.311,26 € 5.531 936,7766 € -  2,89% 

2010 5.460.019,19 € 6.080 898,0295 € -  4,14% 

2011 5.042.004,26 € 8.338 604,7019 € - 32,74% 

2012 4.765.760,32 € 8.338 571,5712 € -  5,45% 

2013 3.363.511,51 € 8.338 403,3955 € - 29,42% 

2014 4.479.971,59 € 8.338 537,2957 €  33,19% 

2015 3.885.767,95 € 8.338  466,0312 € - 13,26% 

* Dados relativos a 31 de dezembro, a Rendibilidade refere-se aos últimos doze meses. 

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)  

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não garantem rendibilidades futuras. O valor das unidades 
de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco 
máximo)  

 
 Valores em euros 

 
2012 2013 2014 2015 

Proveitos 4.333.232 773.847 6.553.893 5.771.967 

Custos 4.609.476 2.176.095 5.437.433 6.366.171 

Resultado Líquido -276.244 -1.402.249 1.116.460 -594.204 

     

 Valores em euros 

Alguns custos suportados pelo fundo  2012 2013 2014 2015 

- Impostos 134.652 256.289 213.937 195.674 

- Comissão de Gestão  75.325 89.780 105.784 102.343 

- Comissão de Depósito 2.388 1.686 2.246 1.948 

- Taxa de Supervisão 2.400 2.400 2.400 2.400 

- Custos de Auditoria 4.059 4.059 4.059 4.059 

     

26 de fevereiro de 2016 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS 
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DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
 
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:

   Subscrição de unidades de participação 0 0 0 0

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 0 0

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:

   Alienação de activos imobiliários 4.545.050 0
   Rendimentos de activos imobiliários 0 0
   Adiantamentos por conta de venda de act. Imob. 381.250
   Outros recebimentos de activos imobiliários 4.545.050 0 381.250

PAGAMENTOS:

   Aquisição de activos imobiliários 0
   Despesas com activos imobiliários 0
   Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 202.638 94.178
   Construções/Projectos em Curso 1.818.879
   Outros pagamentos de activos imobiliários 108.608 311.246 211.634 2.124.691

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 4.233.804 -1.743.441

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

   Juros de depósitos bancários 1 85
   Outros recebimentos correntes 0
   Empréstimos 134.405 134.405 2.080.122 2.080.207

PAGAMENTOS:

   Comissão de gestão 80.496 104.390
   Comissão de depósito 2.246 1.686
   Impostos e taxas 265.601 231.135
   Reembolso de Empréstimos 4.006.144 0
   Juros de Emprestimo 22.857 0
   Outros pagamentos correntes 9.716 4.387.060 62 337.274

Fluxo das operações  de gestão corrente -4.252.655 1.742.934

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

   Ganhos imputáveis a exercicios anteriores 0 20 20

PAGAMENTOS:

   Perdas extraordinárias 3.392
   Outros pagamentos de operações eventuais 0 3.392 0 0

0
Fluxo das operações eventuais -3.392 20

Saldo dos fluxos monetários do período -22.243 -488

Disponibilidades no início do período 48.352 48.840

Disponibilidades no fim do período 26.110 48.352

2015 2014

DEMONSTRAÇÃO  DE  FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 e 2014

(Montantes expressos em Euros)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOROCHA
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado “IMOROCHA” (adiante designado por Fundo) foi autorizado em 27 
de dezembro de 2007, tendo iniciado a sua atividade em 31 de dezembro de 2007. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fundger – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, S.A. As funções de banco depositário são exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Coletivo. As notas, cuja numeração se encontra ausente não são exigidas para efeitos do anexo às 
contas anuais, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO, COMPARIBILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS 
POLITICAS CONTABILISTICAS 
 
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 Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade. 
 
Este Regulamento impõe a divulgação de informação que se destina não só a desenvolver e a comentar os 
valores incluídos nas referidas Demonstrações Financeiras, mas também informações consideradas úteis para 
os participantes do fundo de investimento. 
 
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as 
seguintes: 
 

a) Especialização de exercícios 
 

O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimentos 
ou pagamento. 
 

b) Comissão de gestão 
 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de gestão 
de seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora, sendo registada na rubrica de 
“Comissões”. 
 
Segundo o Regulamento de Gestão, a Sociedade Gestora será remunerada por uma comissão anual de 
0,40 %, calculada e cobrada mensalmente sobre o valor líquido global do Fundo. 

 
c) Comissão de depositário 
 

Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços 
prestados ao Fundo.  
 
A comissão do banco depositário é calculada e cobrada anualmente através da aplicação de uma taxa 
anual de 0,05%, sobre o valor do ativo total do Fundo. 

 
d) Comissão de supervisão 
 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa global do Fundo no final de cada mês. Em 
31 de dezembro de 2015 e 2014, esta taxa ascendia a 0,00266%. Sempre que o montante calculado 
seja inferior a 200 Euros ou superior a 20.000 Euros, a taxa mensal devida corresponderá a um destes 
limites. 
 

e) Activos imobiliários 
 

Os terrenos adquiridos pelo Fundo foram registados pelo valor da escritura, acrescido de outras 
despesas relacionadas com a compra. 
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Os terrenos, nos quais estão a ser edificadas construções, incluem o valor de aquisição do terreno e os 
custos já incorridos com as respetivas obras. 
As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas de acordo com os pagamentos 
efetuados, acrescidos das despesas relativas a escrituras, registos e eventuais obras de melhoramento 
ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são amortizados. 
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de janeiro, as aquisições de bens imóveis e as respetivas 
alienações são precedidas dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores independentes, 
nomeados de comum acordo entre a Sociedade Gestora e o banco depositário. 
 

f) Unidades de participação 
 

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

 
 
1.  VALOR CONTABILÍSTICO VS VALOR MÉDIO DAS AVALIAÇÕES 
 

A rubrica Activos Imobiliários é composta pelos seguintes imóveis: 

 
 
 
2. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 

sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
Fundo, proporcional ao número de unidades que representam.  

 
 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o exercício de 2015 e 2014, apresenta o seguinte 

detalhe: 

 
 

 
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
O inventário das aplicações em ativos imobiliários em 31 de dezembro de 2015 é o seguinte: 

 

(Euros)

Valor Contabilístico 
em 31-12-2015 (A)

Média dos valores 
da Avaliação (B)

Diferença (B) - (A)

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 323.300 323.300 0

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 18.864.450 18.864.450 0

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 3.315.150 3.315.150 0

Total 22.502.900 22.502.900 0

Descrição
Saldo em              

31-12-2014
 Subscrições  Resgates 

 Distribuição 
Resultados 

 Outros 
 Resultado 

Periodo 
Saldo em              

31-12-2015

Valor Base 8,338,000 - - - - - 8,338,000

Diferença em Sub. Resgates (841,648) - - - - - (841,648)

Resultados Distribuidos - - - - - -

Resultados Transitados (4,132,840) - - - 1,116,460 - (3,016,380)

Resultado Liquido do Periodo 1,116,460 - - - (1,116,460) (594,204) (594,204)

SOMA 4,479,972 - - 0 - -594,204 3,885,768

Nº Unidade de participação 8,338 8,338

Valor Unidade Participação (unitário) 537.2957 466.0312

2015

(Euros)

Área(m2) Data Avaliação 1 Valor Avaliação 1 Data Avaliação 2 Valor Avaliação 2 Valor do Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

     1.4. Construções Acabadas

          1.4.2 Não Arrendadas

           Habitação

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 258 28-12-2015 317.000 28-12-2015 329.600 323.300

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 14.896 29-04-2015 18.756.900 29-04-2015 18.972.000 18.864.450

           Comércio

Prédio Urbano Rocha Prime Residence Rua Eng. Francisco Bivar Portimão 2.652 29-04-2015 3.182.000 29-04-2015 3.448.300 3.315.150

Total 22.502.900
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7. DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO  
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o exercício de 2015 foi o seguinte: 

 
 

 

12. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 

Imposto sobre o rendimento 
 
Em 13 de janeiro de 2015, foi publicado o Decreto-Lei nº 7/2015 que veio aprovar o novo regime fiscal 
aplicável aos organismos de investimento coletivo (OIC), o qual passa a ser efetuado essencialmente 
na esfera dos participantes (sistema de tributação “à saída”).  
 
Assim, a partir de 1 de julho de 2015 o Fundo é tributado, à taxa geral de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), sobre o seu lucro tributável, o qual corresponde ao 
resultado líquido do exercício deduzido dos rendimentos de capitais, prediais e mais-valias e dos 
gastos associados a esses rendimentos, bem como dos rendimentos, incluindo os descontos, e 
gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam a seu favor. O Fundo está, 
ainda, sujeito às taxas de tributação autónoma em IRC legalmente previstas, mas encontra-se isento 
de qualquer derrama estadual ou municipal.  
 
As regras aplicáveis ao novo regime de tributação são aplicáveis aos rendimentos obtidos após 1 de 
julho de 2015, estando previsto um regime transitório ao abrigo do qual os OIC tiveram, com 
referência a 30 de junho de 2015, de apurar o imposto devido nos termos do artigo 22.º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais (EBF) vigente até essa data, e de o entregar no prazo de 120 dias. 
 
As mais-valias de imóveis adquiridos antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos do regime 
em vigor até 30 de junho de 2015 na proporção correspondente ao período de detenção daqueles 
ativos até 30 de junho de 2015, enquanto as mais-valias apuradas com os restantes ativos adquiridos 
antes de 1 de julho de 2015 são tributadas nos termos do regime em vigor até 30 de junho de 2015, 
considerando-se, para este efeito, como valor de realização, o valor de mercado a 30 de junho de 
2015.  
 
O regime previsto no artigo 22º do EBF, aplicável até 30 de junho de 2015, estabelecia o seguinte 
regime específico de tributação em sede de IRC, para cada um dos tipos de rendimentos auferidos 
pelos fundos de investimento imobiliário, de forma autonomizada: 

• Rendimentos prediais – Eram tributados autonomamente a uma taxa de 25%, que incidia sobre o 
valor das rendas auferidas, após dedução dos encargos, devidamente documentados, de 
conservação e de manutenção que tenham sido suportados com os respetivos prédios.  

 
• Mais-valias prediais – As mais-valias resultantes da alienação de imóveis eram tributadas 

autonomamente à taxa de 25%. No entanto, apenas 50% da diferença ou saldo positivo entre as 
mais e as menos-valias realizadas numa base anual era passível de imposto, pelo que a taxa 
efetiva era de 12,5%. 

• Outros rendimentos – As mais-valias não decorrentes da alienação de imóveis eram tributadas 
autonomamente, à taxa de 25%, incidindo esta taxa sobre a diferença positiva entre as mais e as 
menos-valias obtidas em cada ano. Outros rendimentos obtidos em território português que não 
tivessem a natureza de mais-valias eram, por regra, tributados por retenção na fonte à taxa de 28%. 

 
 

  

CONTAS Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 48,352 7,638,062 (7,660,305) 26,110
Depósitos a prazo - - - -

TOTAL 48,352 7,638,062 (7,660,305) 26,110
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Impostos sobre o património 
 
Os imóveis integrados no Fundo estão sujeitos a tributação em sede de Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), às taxas 
legalmente aplicáveis. 
 
A propriedade, o usufruto ou direito e superfície de prédios urbanos, com afetação habitacional ou 
terrenos para construção cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação, que tenham um 
valor patrimonial tributário (VPT) igual ou superior a 1.000.000 euros, encontram-se sujeitos a Imposto 
do Selo à taxa de 1% sobre o VPT utilizado para efeitos do IMI, devendo o imposto ser pago nos 
prazos, termos e condições definidos no Código do IMI. 
 
Imposto sobre o valor líquido global do fundo 
 
O mencionado Decreto-Lei nº 7/2015, de 13 de janeiro, veio instituir, a partir de 1 de julho de 2015, 
uma tributação em sede de Imposto do Selo, correspondente a 0,0125% da média do valor líquido 
global do fundo comunicado à CMVM ou divulgado pela entidade gestora em cada trimestre, sendo 
que o imposto é liquidado trimestralmente pelo Fundo, até ao último dia do mês subsequente ao do 
nascimento da obrigação tributária. 
 
Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2015 e 2014 foram os seguintes: 
 

 

 
 
13. RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 
 
         As responsabilidades com e de terceiros são as seguintes: 
 

 

 

 

 

 

Tipo de responsabilidade

No inicio No fim

Operações a prazo de venda s/ Imoveis 3.103.050 385.000
    ROCHA PRIME RESIDENCE 3.103.050 385.000

TOTAL 3.103.050 385.000

Montantes
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15. CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 
 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 

 

 
16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS   

 
Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

 

  

2015 2014

Estado e Outros Entes Públicos
    - Imposto Retido 7 -
    - Imposto s/ Mais Valias 18.170

18.177 -

Outros valores a pagar :
    - Fornecedores

Construções Lourenço, Lda 2.519 5.990
Hugo Raposo Arquitectos - 2.921
Maria João Falcão Varela 1.978 1.978
Primeyield - 320
Globalplano - Soc.Med. Imobiliária - 2.898
Barbas, Martins e Ass, SROC - 1.015
Certiel - 1.076
Diversos 74 1.061

4.570 17.258

22.747 17.258
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17. COMISSÔES 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 

 

 

 

18. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 

Esta rubrica inclui os juros de depósitos à ordem e a prazo. Em 31 de dezembro de 2014, os depósitos à 
ordem domiciliados da CGD venciam juros à taxa de Euribor a 1 mês deduzida de 0,2%.  
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19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 

 

 
20. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, estas rubricas respeitam a “Ajustamentos 
favoráveis e desfavoráveis em ativos imobiliários” correspondem aos ajustamentos pela valorização dos 
imóveis que nos termos de Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de janeiro são registados em resultados do 
exercício. 
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21.  CUSTOS E EFETIVO DE PESSOAL AO SERVIÇO DA SOCIEDADE GESTORA 

Dando cumprimento ao exigido do n.º2 do art.º 161 do RGOIC, apresenta-se de seguida o montante total 
de remunerações do exercício de 2015 suportadas pela Fundger – Sociedade Gestora de Fundos 
Imobiliários, S.A.: 

31.12.2015 

Remunerações: 

Órgãos de gestão e de fiscalização 126.717 

Empregados 995.216 

1.121.933 

   Nº Colaboradores remunerados 

Órgãos sociais 1 

Empregados 38 

 

39 

 
 








