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Ambiente de Negócio 

Economia Mundial 
Em 2019 a economia mundial terá registado um crescimento de 2,9% (estimativa do OCDE) 

a 3% (previsão do FMI), o mais baixo desde a crise financeira. A economista-chefe do FMI e 

professora em Harvard Gita Gopinath descreveu a situação, de forma inspirada, como uma 

“desaceleração sincronizada”.  No base do enfraquecimento do crescimento estiveram o 

levantamento de barreiras comerciais e o fortalecimento de tensões geopolíticas, que os 

continuados estímulos monetários atenuaram mas não inverteram. A maior incerteza que 

caracterizou 2019 induziu cautela na decisão de investimento, levando a um abrandamento 

das compras de máquinas e equipamentos, que por sua vez deprimiu a produção industrial e 

o comércio mundial (figura 1). 

A natureza “sincronizada” da desaceleração está bem patente no facto de ser previsível que 

sete grandes economias — Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, Itália, Japão e 

México — fechem o ano com crescimento abaixo de 1%. Nas economias desenvolvidas o 

crescimento terá sido de 1,7%, uma descida significativa relativamente ao ano anterior 

(2,3%), pelo que foram as economias em desenvolvimento e emergentes a sustentar o 

relativamente fraco crescimento verificado, e isto apesar de o crescimento da economia 

chinesa ter ficado abaixo de 6% pela primeira vez em trinta anos. Também a zona euro 

registará o crescimento mais fraco desde a crise financeira, estimado em 1,2% à data da 

escrita.  

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 | fonte: FMI 
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Economia Portuguesa 
A tendência de abrandamento do crescimento da economia, patente em 2018, persistiu em 

2019 (figura 2), tendo o crescimento no terceiro trimestre sido o menor dos crescimentos 

trimestrais registados em três anos. A continuada perda de ritmo da economia internacional 

teve reiterados efeitos nefastos nas exportações nacionais, tal como no ano transacto, sem 

que estes efeitos tenham sido compensados pelos gastos públicos, que as marcadas 

restrições orçamentais da República Portuguesa mantêm contidos.  

Ainda assim, o PIB deverá ter registado um crescimento real de 1,9%, em baixa 

relativamente aos 2,3% de 2018.  

A actividade do Fundo em 2019 decorreu pois num ambiente de abrandamento. 

 

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2    
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Actividade do Fundo 
O Invesurb – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (INVESURB) é um fundo 

de distribuição, constituído em 15 de Novembro de 2010 por um período inicial de 10 anos, 

prorrogável por períodos adicionais de 5 anos se assim deliberado pela Assembleia de 

Participantes. 

A Fund Box – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A. assumiu a 

gestão deste Fundo em 31 de Janeiro de 2019, até então da responsabilidade da Gesfimo – 

Espírito Santo, Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A. 

O INVESURB tem por objectivo desenvolver uma operação de investimento imobiliário nos 

terrenos sitos às Ruas de Arnaldo Leite e Carvalho Barbosa, no Porto adiante designados 

por “Terrenos do Aleixo”, para o que previamente deverá reabilitar e/ou construir 154 fogos 

de habitações sociais em prédios pertencentes ao Município do Porto, disponibilizados, ou a 

disponibilizar. Os montantes despendidos com estas reabilitações e/ou construções, bem 

como os respectivos projectos, fiscalizações, coordenações de segurança em obra, 

sondagens e demais estudos técnicos necessários são levados a uma conta de 

adiantamentos por contrapartida do pagamento do preço final dos Terrenos do Aleixo. 

À data da entrada em funções da Fund Box – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S. A. (31 de Janeiro de 2019) encontravam-se executadas e 

entregues ao Município do Porto as obras de reabilitação de 23 habitações correspondentes 

aos conjuntos habitacionais designados por “Mouzinho da Silveira” e “Rua das Musas” e 

estava em curso a empreitada de construção de 29 habitações sociais na Travessa de 

Salgueiros. Estava também seleccionada a empresa para o lançamento do concurso de 

demolição das 3 torres do Bairro do Aleixo. 

Desta forma, a Fund Box deu continuidade à empreitada da Travessa de Salgueiros, 

fortemente prejudicada no prazo de execução tendo em conta a necessidade de escavar 

uma significativa quantidade de rocha em meio urbano e rodeado de construções muito 

frágeis, ou de qualidade construtiva deficiente, limitadoras dos meios mais expeditos para o 

tipo de trabalhos a realizar.  

Foi seleccionado o empreiteiro adjudicatário da demolição das 3 torres do Bairro do Aleixo e 

executados os trabalhos que decorreram entre Maio e Novembro de 2019, tendo sido 

entregues ao Município do Porto devidamente limpos e regularizados. 

Também no decurso do exercício de 2019 foi seleccionada e contractada a entidade 

prestadora dos serviços de revisão de projecto, procurement, fiscalização e coordenação de 
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segurança em obra para promover a consulta ao mercado para a empreitada de construção 

das habitações sociais da Rua das Eirinhas, processo esse que no seu decurso sofreu 

diversos ajustamentos tendo em conta a indefinição quanto à inclusão, ou não, de um 

quarto lote, adicional aos três do processo original. À data da escrita do presente relatório 

ainda se encontra por definir esta questão. 
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Investimentos e Desinvestimentos 

Investimentos 

• No decurso do exercício de 2019 o INVESURB fez investimentos na execução da 

empreitada da Travessa de Salgueiros e na demolição das 3 torres do Bairro do 

Aleixo. 

Desinvestimentos 

• No exercício de 2019 não há desinvestimentos a registar 
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Comentário aos Resultados 

Contas 
O Fundo registou no presente exercício um prejuízo de € 96.197 (€ 96.100 em 2018), 

devidos aos custos de funcionamento do Fundo. 

Adiantamentos 
O INVESURB, no âmbito do contracto de permuta dos Terrenos do Aleixo, já prestou 

adiantamentos no valor de € 4.237.392, resultante dos pagamentos inerentes à construção 

das habitações sociais entregues e a entregar ao Município do Porto, bem como dos 

pagamentos das demolições das 5 torres do Bairro do Aleixo. 

Rentabilidade 
A rentabilidade anualizada desde o lançamento do Fundo é de 1,83%. 

O valor da Unidade de Participação fixou-se em € 844,8788 (€ 857,8818 em 2018). 
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Proposta de Distribuição de Resultados 
 

Propõe-se que o resultado líquido do exercício, no montante de € 96.196,70 negativos, seja 

levado a Resultados Transitados. 

 



Pág. 08 
 Agradecimentos 

   

 

Agradecimentos 
 

A Sociedade Gestora apresenta os seus agradecimentos  

 À Amável Calhau & Associados, SROC, auditora do INVESURB pelo zelo colocado 

no acompanhamento da actividade; 

 Ao Banco Invest, depositário do INVESURB, pela confiança depositada; 

 

 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2020 

Pelo Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 

 

___________________________ 

Joaquim Miguel Calado Cortes de Meirelles 

Administrador Delegado   

 

 

___________________________ 

Manuel Joaquim Guimarães Monteiro de Andrade 

Administrador Delegado    



Pág. 09 
 Contactos 

   

 

Contactos 
 

 

Manuel Monteiro de 
Andrade 

Director Executivo 

mandrade@fundbox.pt 

 

Tiago Mattos Aguas 

Director de Gestão de 
Activos 

taguas@fundbox.pt 

    

 

João Pereira do Carmo 

Director de Operações 

jcarmo@fundbox.pt 

 

Susana Tavares 

Adjunta da Administração 

stavares@fundbox.pt 

 

 

 

 

 

FundBox SGFII SA 

Lisboa | Av. Eng. Duarte Pacheco T1 15º 
Porto | Largo Tomé Pires 27 

N.º de tel. +351 21 310 36 20 

Fax + 351 21 310 36 29 

www.fundbox.pt 

 

 



INVESURB - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019 2018
Activo Mais menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2019 2018

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Adiantamentos por compra de imóveis 3 4.237.392 - - 4.237.392 2.805.560 Unidades de participação 2 7.398.000 7.398.000 

Total de activos imobiliários 4.237.392 - - 4.237.392 2.805.560 Variações patrimoniais 2 (191.775) (191.775)
Resultados transitados 2 (859.615) (763.515)

DISPONIBILIDADES Resultado líquido do exercício 2 (96.197) (96.100)
Caixa 84 84 - Total do Capital do Fundo 6.250.413 6.346.610 
Depósitos à ordem 7 206.293 206.293 73.386 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 2.000.000 2.000.000 3.350.000 

Total das disponibilidades 2.206.377 - - 2.206.377 3.423.386 

CONTAS DE TERCEIROS
CONTAS DE TERCEIROS Comissões e outros encargos a pagar 16 20.404 20.539 

Outras contas de devedores 14 32.100 32.100 190.399 Outras contas de credores 16 203.841 3.603 
Total dos valores a receber 32.100 - - 32.100 190.399 Total de valores a pagar 224.245 24.142 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 15 3 3 84 Acréscimos de custos 17 7.978 48.677 
Outros acréscimos e diferimentos 15 6.765 6.765 -

Total de acréscimos e diferimentos activos 6.768 - - 6.768 84 Total de acréscimos e diferimentos passivos 7.978 48.677 
Total do Activo 6.482.637 - - 6.482.637 6.419.429 Total do Passivo e Capital do Fundo 6.482.637 6.419.429 

Total do número de unidades de participação 2 7.398 7.398 Valor unitário da unidade de participação 2 844,8788 857,8818

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado Pelo Conselho de Administração



INVESURB - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

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

De operações correntes -                      389 Juros e proveitos equiparados:
Outras, de operações correntes 20  1.245  3.271

Comissões:
Outras, de operações correntes 18  77.093  91.927

Impostos e taxas:
Impostos indirectos 12  6.933  3.196

Fornecimentos e serviços externos 19  31.515  4.797
Total de custos e perdas correntes (A)  115.540  100.309 Total de proveitos e ganhos correntes 1.245 3.271 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Ganhos de exercícios anteriores -                   939

Outras perdas eventuais  66 -                     Outros ganhos eventuais 21  18.165 -                  
Total de custos e perdas eventuais (B)  66 Total de proveitos e ganhos eventuais 1  18.165  939

LUCRO DO EXERCÍCIO 2 -                     -                     PERDA DO EXERCÍCIO 2 96.197 96.100 
 115.606  100.309 115.606 100.309 

Resultados na carteira de títulos - - Resultados eventuais 18.099 939
Resultados de activos imobiliários (31.515) (4.797) Resultados antes de imposto sobre o rendimento (96.197) (96.100)
Resultados correntes (114.296) (97.039) Resultados líquidos do período (96.197) (96.100)

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados do período findo em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado Pelo Conselho de Administração



INVESURB - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

2019 2018

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

Pagamentos:

Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários -                      (14.276)

Adiantamento por conta de compra de imóveis (1.230.389) (7.995)

Outros pagamentos de activos imobiliários (6.140) -

(1.236.529) (22.271)
Fluxo das operações com activos imobiliários (1.236.529) (22.271)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Impostos e taxas  176.464

Juros de depósitos bancários  1.325 3.809 

Outros Recebimentos Correntes 492 

177.789 4.301 

Pagamentos:

Comissão de gestão (66.171) (75.000)

Comissão de depósitário (12.039) (6.415)

Impostos e taxas (6.184) (5.607)

Outros pagamentos correntes (73.876) (389)

(158.270) (87.411)
Fluxo das operações de gestão corrente 19.520 (83.110)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício ( 1.217.009) ( 105.381)

          Disponibilidades no início do exercício  3.423.386  3.528.767

          Disponibilidades no fim do exercício  2.206.377  3.423.386

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

O Contabilista Certificado Pelo Conselho de Administração
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INTRODUÇÃO 
 
O “Invesurb” é um fundo especial de investimento imobiliário fechado em reabilitação urbana gerido 

pela Fund Box – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, SA. A mesma assumiu a 

gestão do Fundo em 31 de janeiro de 2019, que até então pertencia à Gesfimo – Espirito Santo, Irmãos, 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA. A sua constituição foi autorizada pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 7 de Outubro de 2010, tendo iniciado a sua 

actividade a 15 de Novembro de 2010, com duração inicial de 10 anos, contados a partir da data de 

constituição, prorrogável por períodos adicionais de 5 anos por deliberação favorável da assembleia de 

participantes.  

 

A actividade do Fundo está regulamentada pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, que aprova o 

regime jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo e pelo Regulamento da CMVM 2/2015 de 24 

de Fevereiro.  

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

totalidade dos activos mobiliários do Fundo. O mesmo iniciou as suas funções em 31 de Janeiro de 2019 

que até então pertenciam ao Novo Banco, SA. 

 

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

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

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

Imobiliário.  

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

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

Participantes dos Fundos de Investimento.  

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

interpretação das referidas demonstrações financeiras. 

  

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

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

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

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

complementar emitida por esta entidade. 
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As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

foram as seguintes: 

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

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

recebimento ou pagamento. 

 

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

gestora. 

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

uma taxa anual de 0,4% (zero virgula quatro por cento) sobre o valor líquido global do Fundo, 

cobrada trimestralmente com um valor mínimo anual de 60.000,00 (sessenta mil euros) (ver nota 18). 

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

ao Fundo. 

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

anual de 0.125% (zero vírgula cento e vinte e cinco por cento) sobre o valor líquido global do Fundo, 

cobrada trimestralmente, com um mínimo anual de 15.000 (quinze mil euros). 

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

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

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

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

ao último dia útil do mês, não podendo a colecta ser inferior a €200 (duzentos euros) nem superior a 

€20,000 (vinte mil euros). 

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

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

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

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

circunstâncias normais de mercado. 

Tendo em conta a Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro, os imóveis adquiridos devem ser precedidos de 

pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores independentes registados na CMVM. Os bens 

imóveis são avaliados com uma periodicidade mínima anual e sempre que ocorram alterações 
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significativas nos seus valores de mercado. A valorização de cada imóvel é definida pela média 

aritmética simples das avaliações dos peritos independentes, sendo o seu valor contabilístico igual às 

avaliações periciais, salvo as exceções previstas na Lei, como no caso de projetos de construção.  

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

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

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

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

activos imobiliários). 

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

ano a que respeitam. 

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

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

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

resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido. 

As “Variações Patrimoniais” resultam da diferença entre o valor de cada subscrição ou resgate de 

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

A 31 de Dezembro de 2019 o Capital do Fundo é constituído pelo valor base das unidades de 

participação e pelo resultado líquido dos exercícios de 2010 a 2019 conforme dados apresentados na 

nota 2. 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

e outro posterior aquela data. 

 

Regime de tributação até 30 de Junho de 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dividendos); 

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

autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de títulos de dívida, lucros distribuídos e 

de rendimentos provenientes de fundos de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos; 

 Relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora, estão sujeitas a 

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

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

 

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

na rubrica de “Impostos sobre o rendimento” da demonstração dos resultados; os rendimentos 

obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo respectivo valor bruto em “Juros e proveitos 

equiparados”. 

 

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

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

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

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

não existindo durante o exercício de 2019, tal como nos anteriores exercícios, qualquer isenção destes 

impostos para fundos desta natureza.  

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

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

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

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

 

Regime de tributação a partir de 01 de Julho de 2015 

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

principais alterações são a tributação dos participantes à saída em sede de IRS e IRC e o ativo global 
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líquido dos OIC passam a ser alvo de tributação em sede do imposto selo. Este regime fiscal entrou em 

vigor a 1 de Julho de 2015. 

 

1. Na esfera do Fundo: 

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

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

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

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

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

do Código do IRC, e comissões de gestão; 

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

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

neutralidade fiscal; 

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

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

 O Fundo será tributado em Imposto do Selo sobre a média mensal do valor líquido global dos seus 

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

 

2. Na esfera do participante: 

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

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

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

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

beneficiários beneficiarem de dispensa de retenção na fonte); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prazo de dois anos; 

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

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

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

resgate ou liquidação, são considerados rendimentos de bens imóveis. 
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2. CAPITAL DO FUNDO 
 

  

  

Saldo em 
31-12-2018  

Subscrições 
/ Resgates  

Aplicação do 
resultado de 

2018  

Resultado 
líquido do 
exercício  

Saldo em 
31-12-2019 

 

            

Unidades de participação  7.398.000   -   -   -   7.398.000   

Variações patrimoniais  (191.775)  -   -   -   (191.775)  

Resultados transitados  (763.515)  -   (96.100)  -   (859.615)  

Resultados distribuídos  -   -   -   -   -   

Resultado líquido do exercício  (96.100)  -   96.100   (96.197)  (96.197)  

  6.346.610   -   -   (96.197)  6.250.413   
            

Número de unidades de 
participação 7.398         7.398  

 

            

Valor da unidade de participação  857,8818        844,8788  

 

De acordo com o Regulamento de Gestão, as unidades de participação têm um valor inicial de 

€1.000,00 cada, aplicável a todos e cada um dos períodos de subscrição referidos no final da presente 

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

 
 
O montante de capital inicial do Fundo foi de € 5.317.625,00 (cinco milhões trezentos e dezassete mil 

seiscentos e vinte e cinco euros), representado por 5.406 (cinco mil quatrocentas e seis) unidades de 

participação, com o valor nominal de €1.000,00 (mil euros), cada uma. 

Após o aumento de capital realizado em 18 de Novembro de 2015, o capital do Fundo passou a ser de € 

7.206.225 (sete milhões, duzentos e seis mil, duzentos e vinte e cinco euros), representado por 7.398 

unidades de participação. 
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3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2019 a carteira de activos imobiliários tinha a seguinte composição: 
 

  2019 

      Preço de  Data de  Valor de  

Método 
de  Juros  Valor 

7. Liquidez  Quantidade  Moeda  aquisição  Avaliação  Avaliação  Avaliação  Decorridos  Global 
7.1.1 Numerário                 

Caixa 0,00%   EUR            84 
7.1.2 Depósitos à ordem                 

DO Banco Invest 0,00%   EUR            200.359 
DO Novo Banco 0,00%   EUR            5.933 

7.2.1 Depósitos a Prazo                 
DP Novo Banco 0,02% 20191229 20200128   EUR          3  2.000.003 

    
 

         3   2.206.380  

  2019 

      Preço de  Data de  Valor de  

Método 
de  Juros  Valor 

9. Outros valores a regularizar  Quantidade  Moeda  aquisição  Avaliação  Avaliação  Avaliação  Decorridos  Global 
9.1.5. Outros Activos Activos    

 
           

 

VALORES ATIVOS- OUTROS   EUR            4.276.257 
9.2.6. Outros passivos                 

VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR            (232.224) 

               4.044.033  
                 

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO                6.250.413  

 
 
No âmbito do contrato de permuta/compra dos terrenos do Bairro do Aleixo o Fundo já efectuou um adiantamento de 4.237.392 euros. Este 
adiantamento corresponde aos pagamentos efectuados pelo Fundo referentes a reabilitações de imóveis municipais localizados na cidade do Porto e às 
demolições dos 5 Blocos de apartamentos que existiam nos terrenos do Bairro do Aleixo por conta de Adiantamento. 
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6. CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO 
 
Os critérios e princípios de valorização estão descritos nas notas iniciais do Anexo. 
 
7. DISPONIBILIDADES  
 

  2019 

Contas  

Saldo em 
31-12-2018  Aumentos  Reduções  

Saldo em 
31-12-2019 

Numerário  -       84  
Depósitos à ordem  73.386       206.293  
Depósitos a prazo  3.350.000   13.900.000   (15.250.000)  2.000.000  
Unidades de participação em 
fundos de tesouraria 

 -   -   -   -  

TotalTotalTotalTotal        3.423.386   13.900.000   (15.250.000)  2.206.377  

 

9. COMPARABILIDADE COM O EXERCÍCIO ANTERIOR 

As políticas contabilísticas seguidas em 2019 são idênticas às adoptadas em 2018, pelo que existe 

comparabilidade nas rubricas de balanço e demonstração de resultados. 

 

12. IMPOSTOS 

Os impostos suportados pelo Fundo em 2019 e 2018 apresentam a seguinte composição: 

  2019  2018 
     

Impostos Indiretos:     
Imposto Selo                        6.933   3.196  

    
Total de Impostos suportadosTotal de Impostos suportadosTotal de Impostos suportadosTotal de Impostos suportados    6.933   3.196  

 
13. DISCRIMINAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 

 

Por conta da empreitada contratada para reabilitação de um imóvel sito na Travessa de Salgueiros por 

conta do contrato de permuta dos Terrenos do Aleixo (nota 3) o Fundo tem em sua posse uma 

Garantia Bancária emitida a seu favor cujo ordenante é a empresa responsável pela empreitada 

EDILAGES, SA. , no valor de 132.263 que se destina a garantir a boa execução das empreitadas 

de infraestruturas gerais do empreendimento. A garantia mantem a sua validade até à 

recepção definitiva das obras realizadas. 

 
14. OUTRAS CONTAS A RECEBER 
 
Esta Rubrica inclui um valor a receber pelo Fundo por parte de um fornecedor referente a acertos de 

liquidação de duas facturas pagas em 2012 e 2013. 

Em 2018 esta rubrica incluía também um valor a receber de IMT e IS cobrado indevidamente pela 

Autoridade Tributária sobre o aumento de capital do Fundo realizado em espécie cujo montante foi 

devolvido ao Fundo em 2019. 
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15. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 
    
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 
 

  2019  2018 
ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS     

DE DISPONIBILIDADES  (3)  (84) 
Operações a Regularizar  (6.765)  -  

     
TotalTotalTotalTotal        (6.768)  (84) 

 

16. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas apresentam a seguinte composição: 
            

  2019  2018 
Comissões e outros encargos a pagar   

SOCIEDADE GESTORA 15.729   18.750  
BANCO DEPOSITÁRIO 4.475   1.589  
Entidades Avaliadoras de Imóveis -   -  
AUTORIDADES DE SUPERVISÃO 200   200  

 20.404   20.539  
 

   

Outras contas de credores     

Outros credores 176.270   2.809  
 176.270   2.809  
 

   

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS   

IVA 27.571   -  
IMPOSTO DE SELO -   794  

 27.571   794  
 

   

TotalTotalTotalTotal        224.245   24.142  
 
 

17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas têm a seguinte composição: 
          

  2019  2018 
ACRÉSCIMOS DE CUSTOS     

Passivos por impostos diferidos 783   -  
OUTROS CUSTOS A PAGAR 7.196   48.677  

     

TotalTotalTotalTotal        7.978   48.677  
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18. COMISSÕES 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição: 
                                     

  2019  2018 
COMISSÖES E TAXAS     

COMISSÄO DE GESTÄO 60.000   75.000  
COMISSÄO DE DEPÓSITO 14.290   6.391  
TAXA DE SUPERVISÃO 2.400   2.400  
COMISSÃO DE GARANTIA -   8.136  
OUTRAS COMISSÖES 403   -  

     

TotalTotalTotalTotal        77.093   91.927  

 
 
19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição:         

  2019  2018 
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNO   

AUDITORIA  4.797   4.797  
Honorários  26.692   -  
OUTROS  26   -  

     

TotalTotalTotalTotal        31.515   4.797  
 
A rubrica de honorários inclui honorários de advogados referentes avenças sobre temas relacionados 
com a actividade do fundo. 
  
20. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, esta rubrica corresponde aos juros obtidos com as 

aplicações a prazo efectuadas junto do Novo Banco durante o ano de 2019 

 

21. GANHOS E PROVEITOS EVENTUAIS 
 

Esta Rubrica inclui o valor recebido de Juros devidos pela Autoridade Tributária por conta da 

devolução de IMT e IS cobrados indevidamente sobre o aumento de capital do Fundo realizado em 

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

Coletivo, o montante total de remunerações do exercício de 2019 pagas pela Fund Box – Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. aos seus colaboradores no âmbito da gestão do 

Fundo Coimbra Viva I, é como segue: 

ReReReRemuneraçõesmuneraçõesmuneraçõesmunerações        31313131----dezdezdezdez----11119999    

Remunerações Fixas  13.168 

Remunerações Variáveis   

TotalTotalTotalTotal        11113.1683.1683.1683.168    
 
 
O valor acima apurado baseou-se no peso do ativo líquido do fundo (2%) no ativo líquido da 

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

colaboradores dessa sociedade durante o ano de 2019 (733.567 euros). De referir que o montante de 

733.567 euros inclui montante pago a entidade terceira pela prestação de serviços dos colaboradores 

do Departamento de Operações que anteriormente eram colaboradores da Fund Box SGFII. 

 
De referir que o número de colaboradores afetos à gestão do fundo ao longo do ano de 2019 foi de 23 

pessoas. 

 
Não foram pagas quaisquer comissões de desempenho à sociedade gestora do fundo, não tendo esta 

última exercido atividades com impacto significativo no perfil de risco do fundo. 

 
23. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

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

divulgações nas demonstrações financeiras do fundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilista Certificado                                                 Pelo Conselho de Administração 


















