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EXTRATO DA ACTA NÚMERO QUARENTA E UM 

Aos vinte e quatro dias de Março de dois mil e vinte, pelas onze horas, reuniu ordinária e 
extraordinariamente, na sede da sociedade e através de meios telemáticas, nos termos do artigo 
377°, n° 6, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral de Acionistas da 
SILVIP - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário SA. 

Após haver declarado aberta a sessão e saudado os Senhores Acionistas, os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e todos os presentes, a Presidente da Mesa deu 
início á Ordem de Trabalhos da Assembleia como segue: 

Ponto 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as contas do exercício de 2019, o Parecer do 

Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas; 

Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa voltou a referir que 
foram disponibilizados aos Senhores Acionistas, previamente à Assembleia, os documentos de 
prestação de contas da Sociedade, pelo que considerou dispensada a sua leitura. 

De seguida, convidou o Dr. Luís Laranja, Presidente do Conselho de Administração, a fazer, como 
habitualmente, a apresentação à Assembleia da actividade da Sociedade e do Relatório de 
Gestão e das Contas referentes ao exercício findo em trinta e um de Dezembro dois mil e 
dezanove. 

Retomou a palavra, o Dr. Luís Laranja e, passando à exposição das contas da Silvip, recordou que 
que os proveitos totais da sociedade atingiram em 2019 o valor de 4.25 Me, o que representou 

um decréscimo em cerca de 0,9% face ao exercício anterior, tendo os custos totais atingido o 
valor de 2,99 Me em aumento de 4,02% face ao exercício anterior. 

O resultado líquido da Silvip para o exercício 2019 elevou-se a 907.312,91 €, o que representa 

uma redução de 10,98% face ao ano anterior, devendo-se esta diminuição essencialmente, ao 
reconhecimento como custo com pessoal, nos termos da IAS 19, da distribuição de resultados 
feita aos órgãos sociais e colaboradores. 

Tomando a palavra, o Dr. José Manuel Serrão referiu os trabalhos de exame e acompanhamento 
das contas através de reuniões e contactos regulares com os departamentos de contabilidade e 
financeiro da Sociedade e com o seu Conselho de Administração, declarando ter o Conselho 
Fiscal procedido à verificação exaustiva dos documentos e procedimentos contabilísticos, o que 
lhe permite confirmar a veracidade e justeza dos mesmos, sem reservas. 

Referindo-se ao Relatório da Fiscalização, reiterou o parecer de que as demonstrações 
financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da SILVIP. 

Por último foi dada a palavra ao Dr. Hugo Cláudio, representante da KPMG, Revisor Oficial das 
contas da Silvip, o qual declarou que, no âmbito da certificação de contas da Silvip, também a sua 
sociedade tinha procedido à verificação exaustiva das demonstrações financeiras anexas o que 
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