
 

EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
INTRODUÇÃO 
    
O presente relatório é elaborado visando dar cumprimento às obrigações 

anuais estabelecidas no nº 2 do Artº 31º do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de 

Março, tal como alterado. 
 
DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS  
 
O “Europa - Fundo Fechado de Investimento Imobiliário”, doravante 

abreviadamente designado por FUNDO EUROPA, foi constituído em 16 de Junho 

de 2005, com um capital de € 4.460.000 (quatro milhões quatrocentos e 

sessenta mil euros), representado por 446.000 unidades de participação 

emitidas a 10 euros cada. O primeiro aumento de capital do FUNDO EUROPA foi 

reservado aos participantes, que o subscreveram na percentagem do capital 

detido e foi concluído em 6 de Agosto de 2007. A subscrição total foi de € 

539.984, ficando o capital do FUNDO EUROPA representado por 497.986 unidades 

de participação no valor total de € 5.172.630. 

Em Junho de 2009 o FUNDO EUROPA pagou aos seus participantes um 

rendimento no valor de cento e cinquenta mil euros. 

 

Em 30 de Dezembro de 2010 foi concluído o segundo aumento de capital do 

FUNDO EUROPA, em numerário e no valor de € 4.856.855,25, tendo sido emitidas 

396.914 unidades de participação. Este aumento de capital foi subscrito na sua 

totalidade por um novo participante, a sociedade PARTAC, SGPS, S.A. e foi 

aplicado na íntegra na liquidação do passivo bancário do FUNDO EUROPA. O 

capital do FUNDO EUROPA ficou representado por 894.900 unidades de 

participação, com o valor de € 10.950.482. No final do exercício de 2010 a 

sociedade PARTAC, SGPS, S.A. adquiriu em mercado secundário a totalidade das 

unidades de participação do FUNDO EUROPA, não tendo ocorrido até à data 

quaisquer outros movimentos nas unidades de participação.  

 

Não dispondo de liquidez para concretizar a promessa de compra que o FUNDO 

EUROPA detinha no âmbito de contrato celebrado em 4 de Maio de 2005 sobre 

fracções do edifício sito na Av. Engº Duarte Pacheco 26, o Fundo efectuou a 

cessão desta posição contratual em 28 de Novembro de 2011.  

 

Até à data e pós conclusão da recuperação efectuada no edifício sito na Av. 

Engenheiro Duarte Pacheco nº 26, em Lisboa, a actividade do FUNDO EUROPA 

tem-se mantido centrada no arrendamento para escritórios das fracções que 

detém no referido edifício. O imóvel encontra-se totamente arrendado, sendo 

os arrendatários entidades reconhecidas no sector empresarial, nomeadamente 

as sociedades Vieira de Almeida & Associados, BBDO Portugal, Merrill Lynch 

International e Explorer Investments. 

 



 

 

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
A carteira de aplicações do FUNDO EUROPA totalizava no final do exercício de 

2011, o valor de € 11.336.428, conforme detalhe que se segue, 

correspondendo cada unidade de participação ao valor de  € 12,6678.  

 

31-12-2011

€

Aquisição Valias Valor actual

Liquidez 726.546 0 726.546

Imóveis 8.563.757 2.421.754 10.985.511

Outros Valores Activos 14.325 0 14.325

TOTAL DO ACTIVO 9.304.628 2.421.754 11.726.382

Valor Juros Valor actual

PASSIVOS sobre imóveis 0

Empréstimos bancários 0

Imposto s/ rendimento 142.001

Outros Valores Passivos 247.953

TOTAL DO PASSIVO 389.954

Valor do Fundo Europa a 31-12-2011 11.336.428

Nº de Up´s emitidas 894.900

Valor por UP 12,6678
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