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RELATORIO ANUAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

SOBRE OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2019 

 

RELATÓRIO ANUAL 

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicáveis, o Conselho Fiscal emite o 

presente Relatório e Parecer sobre o Relatório de Gestão e restantes documentos de 

prestação de contas da sociedade Fundiestamo – Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo, S.A., apresentados pelo Conselho de Administração, relativamente ao 

exercício de 2019. 

 

2. O Conselho Fiscal tomou conhecimento sobre a gestão da Fundiestamo – Sociedade Gestora 

de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e a evolução dos seus negócios, 

designadamente mediante contactos com os seus responsáveis, bem como da leitura das 

atas das reuniões do Conselho de Administração e demais órgãos internos da sociedade. 

Procedeu à análise dos elementos solicitados à sociedade, tendo sido apreciados os 

documentos de prestação de contas e obtidos os esclarecimentos e a documentação que 

considerou necessária ao desempenho das funções de fiscalização.  

 

3. O Conselho Fiscal procedeu ainda à verificação do cumprimento das normas legais e 

estatutárias aplicáveis, e das instruções emanadas pelo Banco de Portugal e pela Comissão 

de Mercados de Valores Mobiliários, não tendo detetado situações de incumprimento e 

exerceu as suas competências em conformidade com o estabelecido no art.º 420 do Código 

das Sociedades Comerciais tendo, designadamente, apreciado as políticas contabilísticas e 

os critérios valorimétricos utilizados na elaboração da informação financeira e fiscalizado a 

eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de 

auditoria interna.  

 

4. O Conselho Fiscal realizou ao longo do ano 18 reuniões internas, tendo reunido 

periodicamente com os responsáveis dos vários departamentos, bem como com o Conselho 

de Administração e o ROC da Sociedade Gestora.  
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5. Ao longo do período, o Conselho Fiscal emitiu os seguintes Relatórios ou Pareceres, no 

âmbito das suas funções: 

 Relatório do CF referente à execução orçamental 1T 2019 – 08/05/2019; 

 Relatório do CF referente à execução orçamental 2T 2019 – 25/07/2019; 

 Relatório do CF referente à execução orçamental 3T 2019 – 30/10/2019; 

 Parecer do CF sobre a adequação e a eficácia do sistema de controlo interno, em 

base, individual – 27/06/2019;  

 Parecer do CF sobre os Instrumentos Previsionais de Gestão relativos a 2020 – 

15/10/2019. 

 

6. O Conselho Fiscal, no âmbito das suas funções de supervisão do processo de preparação e 

divulgação da informação financeira da Sociedade, reuniu com o Revisor Oficial de Contas 

em 6 de março de 2020 e dele recolheu toda a informação existente à data e que lhe permitiu 

aferir do sentido dos pareceres emitidos. 

 

7. O Conselho Fiscal apreciou a Certificação Legal das Contas, emitida pelo Revisor Oficial de 

Contas com data de 12 de março de 2020, a qual mereceu o nosso acordo. 

 

8. Em consequência do trabalho desenvolvido, o Conselho Fiscal considera que o Relatório do 

Conselho de Administração e as Demonstrações Financeiras individuais (Balanço em 31 de 

Dezembro de 2019, Demonstração de Resultados, do Rendimento Integral, de Alterações no 

Capital Próprio e de Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data e o correspondente 

Anexo às Demonstrações Financeiras), são adequados à compreensão da situação 

patrimonial da sociedade no fim do exercício e como se formaram os resultados e se 

desenrolou a atividade nesse período.  

 

9. O Conselho Fiscal teve ainda acesso aos seguintes documentos: 

 

a. Relatório de Governo Societário; 

b. Relatório e Contas do FII fechado Fundiestamo I; 

c. Relatório e Contas do FII aberto Imopoupança; 

d. Relatório e Contas do FNRE-Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

(SubFundos ImoResidências, ImoAveiro e ImoMadalena); 

e. Relatório de Auditoria do FII fechado Fundiestamo I; 

f. Relatório de Auditoria do FII aberto Imopoupança; 
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g. Relatório de Auditoria do FNRE-Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

(SubFundos ImoResidências, ImoAveiro e ImoMadalena); 

h. Relatório Adicional do ROC do FII fechado Fundiestamo I; 

i. Relatório Adicional de Auditoria do FII aberto Imopoupança; 

j. Relatório Adicional de Auditoria do FNRE-Fundo Nacional de Reabilitação do 

Edificado (SubFundos ImoResidências, ImoAveiro e ImoMadalena). 

 

10. Em 10 de março de 2020, o Conselho Fiscal reuniu com o Auditor Externo do Fundo 

Imopoupança, de forma a proceder à discussão do Relatório de Auditoria e do Relatório 

Adicional para o Órgão de Fiscalização cuja elaboração se encontra previsto no artigo 24.º 

da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o Regime Jurídico de Supervisão de 

Auditoria, tendo em consideração o previsto no artigo 4.º n.º 3, da mesma Lei, ambos 

emitidos com data de 05 de março de 2020. 

 

11. Em 11 de março de 2020, o Conselho Fiscal reuniu com o Auditor Externo do Fundo 

Fundiestamo I, de forma a proceder à discussão do Relatório de Auditoria e do Relatório 

Adicional para o Órgão de Fiscalização cuja elaboração se encontra previsto no artigo 24.º 

da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o Regime Jurídico de Supervisão de 

Auditoria, tendo em consideração o previsto no artigo 4.º n.º 3, da mesma Lei, ambos 

emitidos com data de 05 de março de 2020. 

 

12. Em 10 de março de 2020, o Conselho Fiscal reuniu com o Auditor Externo do Fundo FNRE-

Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (Subfundos ImoResidências, ImoAveiro e 

ImoMadalena), de forma a proceder à discussão do Relatório de Auditoria e do Relatório 

Adicional para o Órgão de Fiscalização cuja elaboração se encontra previsto no artigo 24.º 

da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, que aprova o Regime Jurídico de Supervisão de 

Auditoria, tendo em consideração o previsto no artigo 4.º n.º 3, da mesma Lei, ambos 

emitidos com data de 04 de março de 2020. 

 

13. RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 

Analisado o RGS, o Conselho Fiscal emite a sua opinião em Declaração Autónoma. 

14. OUTROS TEMAS A ESPECIFICAR 

a. O Conselho Fiscal verificou ainda a existência de Declarações de Independência 

na Sociedade Gestora e nos fundos e subfundos por ela geridos. 
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b. Recursos Humanos – No âmbito do PAO foi submetida uma proposta de um 

acréscimo de recursos humanos decorrente da intenção de internalizar serviços. 

Este facto é também relevante atendendo ao aumento significativo de atividade 

associado ao FNRE. Este acréscimo foi agora alvo de uma proposta enviada ao 

Secretário de Estado do Tesouro e aguarda autorização. 

c. Alteração de Regulamentos – No decorrer do ano de 2019 e já no início de 2020, 

foi efetuada pela Administração da sociedade gestora, proposta de alterações do 

regulamento do fundo ImoPoupança (já aprovadas) e do FNRE (ainda a aguardar 

aprovação). 

d. Dificuldades processuais e de mercado – mantém-se a dificuldade em realizar 

compras de imóveis que obedeçam aos regulamentos e rácios a cumprir pelos 

vários fundos, bem como as morosidades processuais do FNRE e que, de alguma 

forma, dificultam a atividade da sociedade gestora. 

 

15. O CF renova a identificação de uma situação mencionada pelo ROC do FII Imopoupança e 

igualmente relatada pelo CA, reproduzindo o que vem referido no Relatório e Contas de 

2019 do Fundo Imopoupança: 

“No exercício de 2019, o forte aumento do número de subscrições aliado ao 

reduzido número de resgates, traduziu-se num aumento significativo da liquidez 

do Fundo, dando continuidade à tendência verificada no ano transato. Pelo 

facto, o rácio previsto na alínea a) do nº1 do artigo 211º do Regime Jurídico dos 

Organismos de Investimento Coletivo (Lei nº 16/2015 de 24 de fevereiro), 

apresenta desde dezembro de 2018 um valor inferior ao limite mínimo definido 

na lei anteriormente referida, fixando-se em 43,15% em 31 de dezembro de 

2019. 

Em 13 de setembro de 2019, a Fundiestamo requereu à CMVM, dispensa do 

cumprimento dos limites acima mencionados, solicitando autorização para que 

o Fundo detenha, transitoriamente, uma estrutura patrimonial distinta da 

legalmente definida, comprometendo-se a priorizar as decisões em matéria de 

investimento relativas à regularização da presente situação, conforme política 

de investimento do Fundo. Em 17/01/2020, a CMVM comunicou à 

Fundiestamo, o seu deferimento”. 

 

16. O Conselho Fiscal salienta toda a colaboração e apoio que obteve do Conselho de 

Administração e dos Serviços. 



 
 

5/5 
 

 

17. NOTA FINAL 

Como é do conhecimento generalizado, no passado dia 11 de março a OMS declarou o surto 

do novo coronavírus, designado COVID-19 como pandemia. Existem já notícias que indicam 

que diversos setores da economia podem ser afetados por efeitos diretos e indiretos 

provocados pela doença, estando em causa, entre outros possíveis efeitos, a disrupção ou 

limitação de fornecimentos de bens e serviços ou incapacidade de virem a ser cumpridos 

compromissos contratuais, pelas diversas contrapartes, podendo como tal, alterar-se a 

perceção e avaliação do risco de negócio. Existem adicionalmente notícias que indiciam a 

eminência de uma retração económica geral. Alertamos para a necessidade de 

monitorização dos efeitos decorrentes deste evento para a atividade da Sociedade, que à 

data se apresentam incertos, tendo presente em particular a evolução do mercado 

imobiliário e o quadro regulamentar em que esta opera. 

PARECER 

Em consequência do acima referido, o Conselho Fiscal é de parecer que estão reunidas as 

condições para que a Assembleia Geral da Fundiestamo – Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo, S.A. aprove: 

a) O Relatório do Conselho de Administração e as Contas individuais do exercício de 2019; 

b) A proposta de aplicação de resultados formulada pelo Conselho de Administração no seu 

relatório.  

Lisboa, 16 de março de 2020 

 

Pel’ O Conselho Fiscal 

 

João Augusto Cantiga Esteves (Presidente) 


















