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EENN QQ UU AA DD RRAA MMEENN TTOO   MMAA CCRROO   EECCOO NN ÓÓ MMII CCOO   

11 ..EECCOO NN OO MMII AA   II NN TTEERRNN AA CCII OO NN AA LL  

EEvvoolluuççããoo  GGlloobbaall    

O ano de 2008 foi marcado pela intensificação da crise nos mercados financeiros internacionais que 
teve origem nos EUA em Agosto de 2007, com uma gradual propagação à actividade económica. 

Taxas de variação (em %)

2007 2008 2007 2008 2007 2008
União Europeia (25) 2,9 1,0 2,4 3,7 7,1 7,2

Área do Euro (*) 2,7 0,9 2,1 3,3 7,5 7,8
Alemanha 2,5 1,3 2,3 2,8 8,4 7,1
França 2,2 0,8 1,6 3,2 8,3 7,8
Reino Unido 3,0 0,7 2,3 3,4 5,3 5,7
Espanha 3,7 1,2 2,8 4,1 8,3 11,3
Itália 1,5 -0,6 2,0 3,5 6,1 6,7

EUA 2,0 1,1 2,6 3,4 5,0 7,9
Japão 2,4 -0,3 -0,4 0,6 3,8 4,0

FMI: World Economic Outlook Update - Janeiro de 2009
(*) CE: Interim Forecast - Janeiro 2009

PIB Inflação Desemprego

 
Segundo os últimos dados disponíveis, é expectável que a economia mundial tenha registado um 
crescimento do produto de 3,3% em 2008, face aos 5,2% que se verificaram no exercício 
precedente. Embora em desaceleração, as economias emergentes deverão ter continuado a ser as 
principais dinamizadoras do crescimento mundial, com uma progressão estimada de 6,3% em 2008. 
Merece destaque a performance da China e da Índia, que deverão ter registado taxas de 
crescimento de 9,0% e 7,3%, respectivamente. 

Em contraste com estes níveis robustos de crescimento, as economias mais avançadas deverão ter 
visto o ritmo de expansão da sua actividade económica ser reduzido para patamares muito baixos, 
sendo inclusivamente expectável um decréscimo do produto no Japão na ordem dos 0,3% em 
2008. 

Durante o primeiro semestre, os sinais de desaceleração económica foram-se tornando cada vez 
mais evidentes, sobretudo nos EUA, enquanto na Europa se mantinha ainda como principal 
preocupação a subida da inflação. No segundo semestre, a deterioração do balanço das instituições 
financeiras, com anúncios sucessivos de perdas elevadas, acentuou a turbulência nos mercados. 

A incerteza e o aumento do risco de contraparte atingiram uma dimensão que levou à quase 
paralisia dos mercados monetários interbancários e de dívida privada, obrigando os bancos centrais 
à tomada de medidas excepcionais, que passaram pela criação de novas linhas de financiamento, 
pelo alargamento do leque de instituições e colaterais elegíveis e pela flexibilização de regras 
contabilísticas. 

Neste enquadramento, mas também como forma de fomentar a actividade económica, os Bancos 
Centrais procederam a sucessivas descidas das taxas de referência, bem como a injecções de 
liquidez. 

A 8 de Outubro de 2008, numa iniciativa inédita, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal e o 
Banco de Inglaterra procederam a um corte nas taxas de referência em 50 p.b.. Estas instituições 
procederam posteriormente a novas descidas, tendo a taxa directora no final do ano sido fixada em 
2,5% na Zona Euro e num patamar entre zero e 0,25% nos EUA. 
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Finalmente, em consequência da diminuição da procura a nível mundial, os preços dos 
combustíveis e das commodities têm vindo a diminuir consideravelmente, tendo o petróleo passado 
de uns historicamente elevados 147 dólares, em Julho, para patamares abaixo de 40 dólares 
durante Dezembro de 2008.  

 

UUnniiããoo  EEuurrooppeeiiaa  

Os primeiros sinais de abrandamento económico na Zona Euro surgiram no final de 2007. A 
turbulência verificada nos mercados financeiros internacionais teve como consequência uma 
diminuição dos índices de confiança dos consumidores e empresas, o que, a par da subida do 
preço dos bens energéticos e da apreciação do euro verificada na primeira metade do ano, deixou 
antever a desaceleração da actividade económica que se verificou em 2008. 

Taxas de variação (em %)

2007 2008 2007 2008
Produto Interno Bruto (PIB) 2,9 1,0 2,7 0,9

Consumo privado 2,2 1,0 1,6 0,5
Consumo público 2,0 2,2 2,3 2,1
FBCF 5,4 0,4 4,3 0,6
Procura Interna 3,0 n.d. 2,5 n.d.
Exportações 5,0 n.d. 5,9 n.d.
Importações 5,2 n.d. 5,4 n.d.

Taxa de Inflação (IHPC) 2,4 3,7 2,1 3,3

CE: Interim Forecast - Janeiro 2009

União Europeia Zona Euro

INDICADORES ECONÓMICOS DA UNIÃO EUROPEIA E ÁREA DO EURO

 
Deste modo, a Comissão Europeia antecipa para 2008 um crescimento do PIB na União Europeia e 
na Zona Euro de 1,0% e 0,9%, respectivamente, o que representa uma relevante desaceleração 
face ao verificado em 2007 (2,9% e 2,7%). Esta performance será bastante condicionada pela 
Irlanda e Itália, que devem apresentar no final de 2008 uma diminuição do produto nacional de 2,0% 
e 0,6%, respectivamente. 

Até Julho, o constante aumento do preço do petróleo provocou um acréscimo nos custos de 
produção, que, por sua vez, se reflectiu no preço a que os bens se encontravam acessíveis no 
mercado. Desta forma o rendimento disponível pela população da zona euro registou um 
decréscimo no primeiro semestre de 2008, o que provocou uma desaceleração no consumo 
privado. 

Por outro lado, a apreciação do euro face ao dólar contribuiu para a redução da dinâmica das 
exportações, uma vez que os bens produzidos na zona euro se tornara relativamente mais caros 
para os parceiros comerciais. 

De acordo com a Eurostat, a Zona Euro entrou em recessão técnica no terceiro trimestre de 2008, 
uma vez que apresentou crescimento do produto negativo em dois trimestres consecutivos (-0,2%). 
Esta redução do Produto foi provocada pelo decréscimo verificado no crescimento do investimento, 
bem como pelo aumento das importações. 

No que diz respeito à evolução dos preços, a taxa homóloga de inflação em Dezembro foi de 1,6%, 
o que representa um relevante decréscimo em relação aos 4,0% verificados em Julho. Face à 
súbita diminuição das pressões inflacionistas, o BCE decidiu abandonar a política monetária 
seguida desde 2005, caracterizada por subidas sucessivas das taxas de referência como 
instrumento para controlo da taxa de inflação. 

No último trimestre de 2008, a autoridade monetária da Zona Euro interveio por três vezes na taxa 
directora, acumulando uma descida de 1,75 p.p,. tendo-a fixado em 2,5% na reunião de 4 de 
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Dezembro de 2008. A par da descida da taxa directora, o BCE decidiu ainda alargar a lista de 
activos elegíveis como garantia em operações de crédito do Eurosistema. 

De modo a atenuar os efeitos da crise económica, a Comissão Europeia aprovou em Dezembro um 
plano no qual prevê a utilização de 1,5% do PIB europeu em medidas de relançamento da 
economia, o que, em conjugação com a redução das receitas deverá conduzir ainda em 2008 a um 
aumento do défice do Sector Público Administrativo, devendo este fixar-se em 2,0% do PIB. 

 
22 ..EECCOO NN OO MMII AA   PPOO RRTTUU GG UU EESSAA   

EEvvoolluuççããoo  GGlloobbaall  

Em 2008 a economia portuguesa deverá apresentar um crescimento do PIB de 0,2%, o que 
representa uma relevante desaceleração face ao verificado em 2007 (1,9%). 

Este desempenho terá sido bastante condicionado pela Formação Bruta de Capital Fixo e pelas 
Exportações que terão um contributo menos positivo para o crescimento do produto, sendo 
inclusivamente expectável que o investimento apresente uma redução de 0,8% face a 2007. 

(em %)
2006 2007 2008

PIB (Taxas de variação real) 1,4 1,9 0,2
Consumo privado 1,9 1,6 1,4
Consumo público -1,4 0,0 0,1
FBCF -0,7 3,2 -0,8
Procura Interna 0,8 1,8 0,8
Exportações 8,7 7,5 0,3
Importações 5,1 5,6 2,3

Taxa de Inflação (IHPC) 3,0 2,4 2,7

Rácios
Taxa de desemprego 7,8 8,1 7,8
Défice do SPA (em % do PIB) -3,9 -2,6 -2,2
Dívida Pública (em % do PIB) 64,7 63,6 64,6

CE: Interim Forecast - Janeiro 2009

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA

 
 

Estes valores incorporam o agravamento do enquadramento internacional com a propagação da 
crise dos mercados financeiros à economia real, que se reflectiu na diminuição da Procura externa 
dirigida à economia portuguesa, com a consequente desaceleração das exportações, que deverão 
ter apresentado uma redução de 7,2 p.p. no seu crescimento, fixando-se em 0,3% em 2008. 

No mesmo sentido, a deterioração da confiança por parte dos investidores e consumidores, em 
conjugação com uma maior restritividade no acesso ao crédito, deverá ter-se reflectido no 
investimento e consumo, nomeadamente no crédito à habitação.  

De facto, o contexto de elevada incerteza relativa à evolução da economia e de elevado nível de 
endividamento que as famílias portuguesas enfrentam, poderá ter conduzido a uma reavaliação das 
decisões de consumo por parte dos particulares, não obstante a redução da taxa normal do IVA de 
21% para 20% que se verificou em Julho de 2008. 

Ao nível da inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá ter verificado 
uma média anual de crescimento de 2,7%, o que representaria um acréscimo de 0,3 p.p. face ao 
verificado no ano precedente. Esta evolução foi bastante condicionada pelo aumento dos preços 
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verificado nos bens energéticos e de matérias-primas na primeira metade do ano, que entretanto se 
inverteu, fruto da redução da procura a nível mundial e consequente aumento das reservas. 

A taxa de desemprego em 2008 deverá apresentar uma ligeira redução dos 8,1% verificados em 
2007 para os 7,8%, o que pode ser explicado pelo desfasamento existente entre o ciclo económico 
e as consequências a nível do mercado de trabalho. Deste modo, o reflexo da crise económica que 
actualmente se verifica, apenas deverá ter repercussões na taxa de desemprego em 2009. 

Finalmente, o défice do Sistema Público Administrativo deverá apresentar uma redução de 0,4 p.p. 
face a 2007 (-2,2%), o que se encontra em linha com o definido no Relatório sobre a Orientação da 
Política Orçamental. 

  

TTaaxxaass  ddee  JJuurroo  

Tal como referido anteriormente, até Julho o Banco Central Europeu prosseguiu uma política de 
incremento das taxas directoras como forma de garantir um nível de inflação compatível com a 
estabilidade de preços, tendo neste mês procedido a um aumento de 25 p.b. na taxa de referência. 

No entanto, após esta data, as pressões inflacionistas foram-se reduzindo, à medida que os preços 
do petróleo e das principais matérias-primas diminuíam, fruto da redução da procura mundial. 

Taxa Euribor
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Com os sinais cada vez mais evidentes de dificuldades na economia europeia, e consequente 
aumento da incerteza e da percepção do risco, o mercado monetário apresentou crescentes sinais 
de ineficiência, o que implicou que o BCE procedesse a diversas injecções monetárias, como forma 
de garantir as necessidades de liquidez dos bancos. 

Apesar da disponibilização de avultados montantes, o spread exigido nas operações de 
financiamento foi aumentando bastante, atingindo 150 p.b. em Outubro de 2008. Esta tendência 
ascendente apenas foi invertida em Novembro, após duas intervenções do BCE que totalizaram 
100 p.b.. 

Até ao final do ano, a autoridade monetária da Zona Euro ainda interveio sobre a taxa directora 
mais uma vez, fixando a mesma em 2,5%. 

Fruto das alterações efectuadas pelo BCE nas taxas directoras, as taxas activas e passivas no 
sistema bancário inverteram a tendência ascendente a partir de Outubro, sendo expectável que as 
mesmas se aproximem da taxa de referência a médio prazo. 
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EEvvoolluuççããoo  ccaammbbiiaall  
 

A taxa de câmbio do euro face ao dólar registou, em Dezembro de 2008, um valor médio de 1,345 
USD, o que representa uma desvalorização de 7,7% face ao ano anterior. Até Julho de 2008, o euro 
apresentou valorizações face ao dólar, tendo atingido nesta data um valor de 1,577 USD. Esta 
tendência foi invertida com a divulgação de dados económicos da Zona Euro mais negativos que o 
expectável.  

Face à libra esterlina, o euro obteve uma valorização de 24,6% em 2008, registando, em sentido 
inverso, uma depreciação face ao iene japonês (-25,1%). 
 
33 ..   OO   SSEECCTTOO RR    II MMOO BBII LLII ÁÁ RRII OO   

MMeerrccaaddoo  NNaacciioonnaall  

A crise que afectou, em 2008, os mercados financeiros e a economia em geral, teve um forte 
impacto no mercado imobiliário, em particular a partir do final do terceiro trimestre. Para além da 
retracção geral da procura, as dificuldades sentidas no acesso ao crédito foram factores 
determinantes para esta situação. 

O mercado residencial foi um dos mais afectados, na sequência de uma tendência que já vinha a 
ser sentida. Verificou-se igualmente uma enorme retracção no desenvolvimento e construção de 
novos empreendimentos, não só pelas dificuldades de acesso ao crédito, como pela revisão em 
baixa das projecções que sustentavam a sua viabilidade. Particularmente afectados, para além de 
projectos de construção de habitação, foram projectos de turismo residencial. 

O mercado institucional de investimento teve um comportamento de certo modo irregular, muito 
ligado à liquidez dos fundos de investimento. O sector que teve maior peso nas transacções foi o 
dos escritórios, seguindo-se o do retalho e o industrial. As prime yields praticadas sofreram em 
geral um acréscimo, que se situou entre 0,75% e 1,0%, fruto inicialmente da subida das taxas de 
juro, e posteriormente de um crescimento do prémio de risco exigido pelos investidores. 

No que diz respeito aos fundos de investimento imobiliário nacionais, a pressão dos resgates e a 
significativa redução das subscrições nos fundos abertos fizeram-se sentir ao longo de todo o ano, 
reduzindo ou anulando a sua capacidade de investimento, e obrigando, nalguns casos, ao recurso 
ao endividamento. No que diz respeito aos fundos fechados, de um modo geral mais virados para 
projectos de desenvolvimento, tiveram que rever em baixa as suas projecções, tendo, nalguns 
casos, sofrido dificuldades acrescidas por restrições no acesso ao crédito. No final de 2008, a 
Fundimo era a sociedade gestora que concentrava o maior volume de activos sob gestão, com uma 
quota de 12,0%, seguida pela Interfundos e pela ESAF, com quotas de respectivamente 10,8% e 
10,4%. 

Sem grande actividade por parte dos investidores institucionais, o ano terminou com poucas 
transacções e com os poucos interessados a quererem fazê-las pressionando fortemente para 
baixo os preços de transacção. O investimento estrangeiro manteve-se na casa dos 50%, sendo no 
entanto as transacções efectuadas de menor dimensão do que era habitual. 

 

MMeerrccaaddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  

De um modo geral, o mercado internacional sofreu igualmente as consequências da crise 
económica e dos mercados financeiros. No entanto, os fundos alemães ainda atravessaram um 
período de excesso de liquidez, tendo a notícia da consequente intenção de efectuar aquisições na 
Europa trazido alguma esperança ao mercado; contudo, os elevados resgates verificados nos 
últimos meses na Alemanha, uma das últimas economias europeias a sofrer os efeitos da crise, 
desfizeram essa esperança.  
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O mercado inglês, que nos anos anteriores tinha registado elevadas valorizações, sofreu uma forte 
queda, com grandes desvalorizações do património e a consequente pressão sobre os resgates 
dos fundos de investimento. 

O mercado espanhol, que tem forte influência sobre o comportamento do mercado português de 
promoção e que registara igualmente grandes valorizações nos últimos anos, é dos que mais tem 
sofrido com a crise, verificando-se uma enorme retracção por parte dos investidores, fortemente 
alavancados, e uma grande queda nos valores das poucas transacções efectuadas. 
 
44 ..PPEERRSSPPEECCTTII VV AA SS  PPAA RRAA   22000099   

A economia mundial deverá apresentar em 2009 um crescimento muito fraco, próprio de um 
ambiente recessivo, com a maioria das regiões desenvolvidas a registarem uma contracção da 
actividade económica. A prolongada crise financeira continuará a fazer sentir os seus efeitos ao 
nível das restrições ao crédito e, consequentemente, das intenções de investimento dos agentes 
económicos. Por outro lado, a deterioração do mercado de trabalho irá afectar negativamente o 
consumo global das famílias, assim como o mau desempenho dos lucros condicionará o 
investimento das empresas. 

O mercado imobiliário também sofrerá as consequências de um ambiente económico recessivo, 
nomeadamente, a estagnação da procura, o adiamento de projectos de investimento e retracção 
por parte dos investidores institucionais, o que obrigará a gestão dos fundos de investimento 
imobiliário, a uma redobrada cautela na sua política de aquisições e alienações, na gestão do seu 
património e na gestão da sua liquidez.  
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AA   EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  FFUUNNDDOOSS  IIMMOOBBIILL IIÁÁRRIIOOSS  
 

O mercado de fundos de investimento imobiliário português registou uma taxa de crescimento de 
2,5% no ano de 2008, tendo o valor dos activos geridos pelo conjunto das sociedades gestoras 
portuguesas aumentado 265 Milhões de Euros (M€) para 10.714 M€. 

Este crescimento centrou-se nos Fundos Especiais de Investimento Imobiliário (FEIIF) e nos 
Fundos Imobiliários Fechados que registaram aumentos de 549 M€ e 242 M€, respectivamente. Os 
Fundos Imobiliários Abertos, pelo contrário, registaram um decréscimo de 525 M€. 
 

MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
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Fonte: APFIPP 

 

Em 2008 foram constituídos 32 novos fundos, maioritariamente FEIIF, e foram liquidados apenas 4 
fundos, elevando para 232 o número de fundos imobiliários portugueses em actividade. 

O mercado nacional de Fundos imobiliários encontra-se disperso por 37 sociedades gestoras. No 
final do ano, as cinco maiores sociedades gestoras de fundos imobiliários portuguesas 
concentravam 48% do mercado, tendo a quota de mercado da Fundimo aumentado de 12,2% para 
12,6%, durante o ano. 
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AACCTT IIVV IIDDAADDEE  DDOO  FFUUNNDDOO    
 

O ano de 2008 pautou-se pela persecução do cumprimento dos objectivos do Fundo. O 
SAUDEINVESTE está especialmente vocacionado para investimentos em activos imobiliários cujo 
uso esteja associado ao sector da saúde, ou seja, unidades hospitalares, clínicas e residências 
assistidas com cuidados continuados. Foi especialmente marcado pela conclusão e entrada em 
funcionamento das duas unidades hospitalares em construção. 
 

Hospital do Lusíadas, Lisboa – Apesar de a operação ter arrancado, em soft opening, no início do 
segundo trimestre, o arranque formal de actividade e a data de inicio do contrato de arrendamento 
entre o Fundo e a HPP, S.A., entidade responsável pela gestão e exploração da unidade, foi o dia 1 
de Junho de 2008. O valor total investido, por parte do SAUDEINVESTE, na unidade, foi de 54,6 
M€. 

 

Hospital da Boavista, Porto – De igual forma, esta unidade arrancou em soft opening, durante o 
segundo trimestre, tendo a actividade e dos contratos de arrendamentos com o Fundo, formalmente 
iniciado a 1 de Junho de 2008. O valor do investimento final do SAUDEINVESTE, na unidade, que 
inclui as instalações do Hospital da Boavista, gerido pela HPP, S.A., e a unidade de Cuidados 
Continuados da Boavista gerida pela Carlton Life, S.A., foi de 48,8M€. 

 

Hospital de S. Gonçalo, Lagos – No final de Novembro procedeu-se à recepção definitiva da obra, 
tendo o Fundo libertado as garantias bancárias, em seu poder, que se destinavam a garantir a 
qualidade da obra em fase de períodos de garantia (5 anos). 

 

Em 31 de Dezembro de 2008, o valor do Fundo, era de € 84.062.827,65, sendo que em 31 de 
Dezembro de 2007 o Fundo tinha um valor de € 84.927.491,19, pelo que se apura uma variação de 
2008 em relação a 2007 de -1,02%. 
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V.L.G.F 56.063.122,14 € 84.927.491,21 € 84.062.827,65 €

Activos Imobiliários 61.852.203,14 € 105.419.501,74 € 119.281.390,62 €

2006 2007 2008

 
 

A carteira imobiliária do Fundo, no mesmo período, atingiu os € 119.281.390,62, sendo a mesma 
composta por:  
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 Imóveis no valor de € 119.093.875,13 e 

 Valorizações potenciais de € 187.515,49. 

 

O total das disponibilidades, no final do ano de 2008, era constituído por Depósitos à Ordem, no 
valor de € 572.255,55. 

 

No final de 2008 o total dos Proveitos atingiu os € 1.683.412,13. Por outro lado o total dos Custos 
era de € 2.548.075,69. Como consequência da evolução verificada nos proveitos e nos custos, foi 
apurado um resultado líquido no exercício de € -864.663,56. 
 

 

 

Lisboa, 6 de Março de 2009 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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(em euros)

Valor Global

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

   1.3. Outros Projectos de Construção

Prédio Urbano, Hospital Boavista 1, Av.ª da Boavista Nr.º 119 e 197, Porto 48.454.679

Prédio Urbano, Hospital Av. Lusiada, Av.ª Lusiada Lote 2001/037, Lisboa 57.145.309

   1.4. Construções Acabadas

   1.4.1. Arrendados

            Serviços

Prédio Urbano, Hospital de Lagos, Lagos 6.998.576

Prédio Urbano, Hospital Boavista 2, Rua Ricardo Severo, 141 / Av.ª da Boavista 117, Porto 6.682.827

7 - LIQUIDEZ

   7.1. À vista

   7.1.2. Depósitos à Ordem 572.256

8 - EMPRÉSTIMOS

   8.1. Empréstmos Obtidos -35.050.000

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR

   9.1. Valores Activos

   9.1.2. Outros 9.870

   9.2. Valores Passivos

   9.2.2. Outros -750.688

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF) 84.062.828  
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BBAALL AANN ÇÇ OO   
 

2008 2007
Activo Mv/Af mv/df Activo Activo

ACTIVO bruto líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 2008 2007

ACTIVOS IMOBILIARIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos - - - - - 61 Unidades de participação 82.767.000 82.767.000
Construções 119.093.875 187.515 - 119.281.391 104.810.625 62 Variações patrimoniais 1.730.034 1.730.034
Adiantamentos por compra de imóveis - - - - - 64 Resultados transitados 430.457 1.564.836

TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 119.093.875 187.515 - 119.281.391 104.810.625 66 Resultado líquido do exercício (864.664) (1.134.379)
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 84.062.828 84.927.491

CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES
Unidades de participação - - - - - AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

47 Ajustamentos de dividas a receber - -
CONTAS DE TERCEIROS 48 Provisões acumuladas - -

Devedores por rendas vencidas - - - - 37.288 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -
Outras contas de devedores - - - - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - 37.288 CONTAS DE TERCEIROS
422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

DISPONIBILIDADES 423 Comissões e outros encargos a pagar 95.108 65.463
Depósitos à ordem 572.256 - - 572.256 11.530.382 424+…+429 Outras contas de credores 185.618 185.036
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - - - 432 Empréstimos não titulados 35.050.000 31.500.000

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 572.256 - - 572.256 11.530.382 44 Adiantamentos por venda de imóveis - -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 35.330.726 31.750.499

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Acréscimos de proveitos 9.870 - - 9.870 62.677 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Despesas com custo diferido - - - - - 55 Acréscimos de custos 427.126 333.102
Outros acréscimos e diferimentos - - - - 608.877 56 Receitas com proveito diferido 42.837 38.756

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 9.870 - - 9.870 671.554 58 Outros acréscimos e diferimentos - -

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 469.962 371.858
TOTAL DO ACTIVO 119.676.001 187.515 - 119.863.516 117.049.848 TOTAL DO PASSIVO 119.863.516 117.049.848

Número total de unidades de participação
em circulação 82.767 82.767 Valor unitário da unidade de participação 1.015,66 1.026,10

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SAUDEINVEST

(Montantes expressos em Euros)
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

SAUDEINVEST

CUSTOS 2008 2007 PROVEITOS 2008 2007

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS      JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
       De operações correntes 1.706.614 1.243.906 812         Da carteira de títulos e participações - -
COMISSÕES 811+818         Outros, de operações correntes 238.108 563.173
        Da carteira de títulos e participações - - RENDIMENTO DE TITULOS
        Em activos imobiliarios - - 822+…+825         Da carteira de títulos e participações - -
        Outras, de operações correntes 374.668 333.960 828         De outras operações correntes - -
PERDAS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS GANHOS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS
        Na carteira de títulos e participações - - 832         Na carteira de títulos e participações - -
        Em activos imobiliarios - 510.934 833         Em activos imobiliarios 510.934 -
        Outras, de operações correntes - - 831+838         Outros, de operações correntes - -
IMPOSTOS REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES 
        Impostos sobre o rendimento 180.539 172.500 851         De ajustamentos de dividas a receber - -
        Impostos indirectos 176.435 131.555 852         De provisões para encargos - -
        Outros impostos 47.622 110.404
PROVISÕES DO EXERCICIO 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIARIOS 934.370 912.529
        Ajustamentos de dividas a receber - -
        Provisões para encargos - - 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES - -
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 61.577 79.209 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 1.683.412 1.475.702
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 621 27.125

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2.548.076 2.609.592 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
882    Ganhos extraordinários - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883    Ganhos de exercicios anteriores - 122
         Perdas extraordinárias - - 884+…+888    Outros ganhos eventuais - -
         Perdas de exercícios anteriores - 610 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS - 122
         Outras perdas eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS - 610

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - - 66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 864.664 1.134.379
TOTAL 2.548.076 2.610.202 TOTAL 2.548.076 2.610.202

Resultados da carteira de titulos - - Resultados eventuais - (488)
Resultados de activos imobiliarios 1.383.727 322.387 Resultados antes de imposto s/ rendimento (684.125) (961.878)
Resultados correntes (864.664) (1.133.891) Resultados Liquidos do periodo (864.664) (1.134.379)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em Euros)
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DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

 
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:
   Subscrição de unidades de participação 0,00 0,00 29.998.747,64 29.998.747,64

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 0,00 29.998.747,64

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
   Rendimentos de activos imobiliários 975.738,57 875.240,88
   Outros recebimentos de activos imobiliários 0,00 975.738,57 0,00 875.240,88

PAGAMENTOS:
   Aquisição de activos imobiliários 0,00 30.152.565,56
   Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 13.327.592,10 7.617.740,83
   Outros pagamentos de activos imobiliários 0,00 13.327.592,10 0,00 37.770.306,39

Fluxo das operações sobre valores imobiliários -12.351.853,53 -36.895.065,51

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
   Juros de depósitos bancários 231.082,76 412.330,12
   Outros recebimentos correntes 0,00 13.030,90
   Empréstimos 7.550.000,00 7.781.082,76 15.500.000,00 15.925.361,02

PAGAMENTOS:
   Comissão de gestão 279.598,82 262.895,10
   Comissão de depósito 37.716,34 23.800,17
   Impostos e taxas 369.729,14 336.547,80
   Reembolso de Empréstimos 4.000.000,00 0,00
   Juros de Emprestimo 1.676.565,32 918.652,78
   Outros pagamentos correntes 23.745,72 6.387.355,34 221.506,79 1.763.402,64

Fluxo das operações  de gestão corrente 1.393.727,42 14.161.958,38

Saldo dos fluxos monetários do período -10.958.126,11 7.265.640,51

Disponibilidades no início do período 11.530.381,66 4.264.741,15

Disponibilidades no fim do período 572.255,55 11.530.381,66

2008 2007
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INTRODUÇÃO 
 
 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado “SAUDEINVEST” foi autorizado em 8 de Novembro de 2002, 
tendo iniciado a sua actividade em 10 de Dezembro de 2002. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, S.A..As funções de banco depositário são exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, conforme o Regulamento nº2/2005. 
 
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. 
Os principais critérios contabilísticos seguidos foram os seguintes: 

• na preparação das contas foram respeitados todos os princípios contabilísticos referenciados no 
Regulamento atrás indicado; 

• os imóveis estão valorizados pelo seu valor venal contabilístico 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo. 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. 
 
 
 
1.  VALOR CONTABILÍSTICO VS VALOR MÉDIO DAS AVALIAÇÕES 
 

(em euros)

IMÓVEIS
Valor Contabilístico 

em 31/12/2008 (A)

Média dos Valores 

da Avaliação (B)
Diferença (B) - (A)

Prédio Urbano, Hospital Boavista 1, Av.ª da Boavista Nr.º 119 e 197, Porto 48.454.679 53.132.942 4.678.263

Prédio Urbano, Hospital Av. Lusiada, Av.ª Lusiada Lote 2001/037, Lisboa 57.145.309 60.643.400 3.498.091

Prédio Urbano, Hospital de Lagos, Lagos 6.998.576 7.369.000 370.424

Prédio Urbano, Hospital Boavista 2, Rua Ricardo Severo, 141 / Av.ª da Boavista 117, Porto 6.682.827 7.034.700 351.873

TOTAL 119.281.391 128.180.042 8.898.651  
 
 
 
 
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 2008, apresenta o seguinte detalhe: 
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Descrição No inicio  Subscrições  Resgates  Distribuição 
Resultados  Outros  Resultado Periodo  No Fim 

Valor Base 82.767.000 - - - - - 82.767.000

Diferença em Sub. Resgates 1.730.034 - - - - - 1.730.034

Resultados Distribuidos - - - - - - 0

Resultados Transitados 1.564.836 - - - -1.134.379 - 430.457

Resultados Periodo -1.134.379 - - - 1.134.379 -864.664 -864.664

SOMA 84.927.491 0 - - 0 -864.664 84.062.827
Nº Unidade de participação 82.767 - - - - - 82.767

Valor Unidade Participação (unitário) 1.026,10 - - - - - 1.015,66  
 
 
 
 
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM IMÓVEIS 

 
 

(em euros)

Área (m2)
Data da

Avaliação 1
Valor da

Avaliação 1
Data da 

Avaliação 2
Valor da 

Avaliação 2 Valor do Imóvel 

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

   1.3. Outros Projectos de Construção

Prédio Urbano, Hospital Boavista 1, Av.ª da Boavista Nr.º 119 e 197, Porto 7.838 20081230 53.010.283 20081230 53.255.600 48.454.679

Prédio Urbano, Hospital Av. Lusiada, Av.ª Lusiada Lote 2001/037, Lisboa 17.331 20081128 60.561.400 20081128 60.725.400 57.145.309

   1.4. Construções Acabadas

   1.4.1. Arrendados

            Serviços

Prédio Urbano, Hospital de Lagos, Lagos 3.446 20081106 7.364.000 20081030 7.374.000 6.998.576

Prédio Urbano, Hospital Boavista 2, Rua Ricardo Severo, 141 / Av.ª da Boavista 117, Porto 3.768 20081103 7.009.100 20081030 7.060.300 6.682.827

TOTAL 119.281.391  
  
 
 
 
 7.   DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO 
 
 O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante os exercícios de 2007 e 2008, foi o seguinte: 
   
    

CONTAS Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 11,530,382 8,757,087 (19,715,213) 572,255
Depósitos a prazo - - - -

TOTAL 11,530,382 8,757,087 (19,715,213) 572,255  
 
 
 
  12. IMPOSTOS E TAXAS 
 
         Nos termos do disposto no artigo 22ª do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos de 

investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um regime 
especifico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), 
relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada: 
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        Rendimentos prediais 
 
        Os rendimentos prediais são tributados autonomamente a uma taxa de 20%, a qual incide sobre o valor das 

rendas auferidas, após dedução dos encargos de conservação e de manutenção que tenham sido 
efectivamente suportados com os prédios em causa, desde que tais encargos se mostrem devidamente 
documentados. 

 
        Mais-valias prediais 
 
        As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis são 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 é passível de imposto, pelo que a taxa efectiva é de 12,5%. 

 
         Não são registados impostos diferidos relativamente às mais-valias potenciais reconhecidas no capital do 

Fundo. 
 
        Outros rendimentos 
 
        No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação é efectuada 

autonomamente, à taxa de 10%, nas mesmas condições que se verificariam caso o respectivo titular fosse 
uma pessoa singular residente em território português. A referida taxa incide sobre a diferença positiva 
entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano. 

 
         No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de mais-

valias, a tributação é efectuada por retenção na fonte, como se de pessoa singular residente em território 
português se tratasse, isto é, são tributadas apenas por retenção na fonte, às taxas consagradas em sede 
de IRS para entidades residentes. 

 
        Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2008 e 2007 foram os seguintes: 
 

2008 2007
Impostos directos :
    Imposto sobre o rendimento 180.539 172.500
    Imposto de mais-valias - -
    Outros - -

180.539 172.500

Impostos indirectos :
    Imposto de selo 176.435 64.592
    Outros - 66.963

176.435 131.555

Outros impostos :
    Aplicações financeiras - juros de depositos 47.622 110.404

404.595 414.459  




















