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EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  MMAACCRROO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  

IInntteerrnnaacciioonnaall  

  

No final de 2008 a disseminação dos efeitos da crise nos mercados financeiros à economia mundial fez-se sentir de 
forma bastante acentuada, o que conduziu a que o crescimento mundial do referido ano se fixasse em 3,1%. 

O cenário de crise verificado no segundo semestre de 2008 prolongou-se pelo ano de 2009, designadamente 
durante o primeiro trimestre, não obstante as medidas concertadas tomadas pelos governos e bancos centrais. 
Nesse período assistiu-se a uma deterioração da conjuntura económica, caracterizada por decréscimos bastante 
significativos no investimento e no comércio internacional, que se reflectiu numa subida considerável da taxa de 
desemprego. 

A partir do segundo trimestre de 2009 assistiu-se uma estabilização na economia mundial, dado que a grande 
maioria dos países apresentaram resultados menos negativos, tendo, inclusivamente, algumas nações, como o 
Japão, a Alemanha e a França, alcançado crescimentos trimestrais positivos. 

 

Taxas de variação (em %)

União Europeia 1,0 -4,0 3,7 (b) 1,0 (b) 7,0 (b) 9,1 (b)

Área do Euro 0,6 -3,9 3,3 0,2 7,5 9,4
Alemanha 1,2 -4,8 2,8 0,2 7,2 7,6
França 0,3 -2,3 3,2 0,1 7,4 9,1
Reino Unido 0,5 -4,8 3,6 2,1 5,7 8,0
Espanha 0,9 -3,6 4,1 -0,4 11,3 18,1
Itália -1,0 -4,8 3,5 0,7 6,8 7,6

EUA 0,4 -2,5 3,8 -0,4 5,8 9,2
Japão -1,2 -5,3 1,4 -1,2 4,0 5,2
Rússia 5,6 -9,0 14,1 11,7 n.d. n.d.
China 9,6 8,7 5,9 -1,1 n.d. n.d.
Índia 7,3 5,6 9,1 7,8 n.d. n.d.
Brasil 5,1 -0,4 5,9 4,2 n.d. n.d.

OECD: Economic Outlook - Novembro de 2009

(a) FMI: World Economic Outlook Update - Janeiro de 2010

(b) CE: European Economic Forecast - Novembro de 2009

20092008 2009200820092008

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (a) Inflação Desemprego

 

 

Os indicadores positivos que foram sendo difundidos conduziram a constantes reavaliações em alta, por parte do 
FMI, do crescimento mundial, tendo esta Instituição divulgado, em 26 de Janeiro deste ano, o World Economic 
Outlook, que aponta para um decréscimo de 0,8% do produto, em 2009. 

Embora em desaceleração, não deixa de ser assinalável o crescimento das economias emergentes, 
nomeadamente a China e a Índia, com taxas estimadas em 8,7% e 5,6%, respectivamente, constituindo-se como 
as principais dinamizadoras do crescimento económico mundial. 

Nas economias mais avançadas, a intervenção das instituições monetárias internacionais e as medidas específicas 
tomadas pelos diversos governos tiveram um papel preponderante na estabilização dos mercados financeiros e da 
própria economia real que parece estar a verificar-se.  

De modo a estimular o mercado interbancário e fomentar a concessão de crédito, a Reserva Federal norte-
americana reduziu a sua taxa directora para um intervalo próximo de zero em Dezembro de 2008, enquanto que o 
BCE interveio por quatro vezes no presente exercício, fixando a taxa directora em 1% a 13 de Maio. 
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Adicionalmente, estas instituições procederam ainda a injecções constantes de liquidez no mercado monetário 
através de leilões a taxas de juro reduzidas e por prazos alargados. 

O papel dos governos merece igualmente uma referência. Assistiu-se à entrada dos Estados no capital das 
instituições em dificuldades, à compra de activos tóxicos e têm vindo a ser implementados um conjunto de projectos 
com vista a fomentar a actividade económica. 

A intervenção de governos e bancos centrais foi de tal forma determinante que actualmente o debate está centrado 
na discussão da hipótese de a estabilização da actividade económica ser efectiva ou ser apenas a uma reacção 
positiva, de natureza conjuntural, dos agentes económicos aos estímulos concedidos. 

 

Produto Interno Bruto
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Interessa, no entanto, referir que a médio e longo prazo as ajudas estatais deverão ser progressivamente 
reduzidas, dado que, de acordo com um estudo publicado pela Comissão Europeia, a não contenção de custos 
conduzirá a um rácio da dívida pública de 120% do PIB em 2020 na Zona Euro. 

Por outro lado, a margem para intervenção dos bancos centrais encontra-se algo limitada, dado que as taxas de 
juro estão já a níveis historicamente baixos. 

Paralelamente, a nível da inflação, os últimos meses de 2009 reflectem uma tendência de crescimento. Em Julho o 
conjunto dos países da OCDE verificaram uma diminuição na taxa anual de inflação de 0,6%, devido em grande 
medida, ao efeito de base já que os preços se encontravam a níveis bastante elevados no período homólogo, com 
destaque para o preço do petróleo. 

No entanto, o esbatimento do efeito base e o prolongamento dos empréstimos dos bancos centrais, a uma taxa 
reduzida, contribuíram para um aumento da taxa de inflação dos países da OCDE, tendo esta ficado situada em 
0,5%. 

A crise ainda está a ter repercussões na taxa de desemprego na generalidade das economias dado que, não 
obstante a melhoria dos indicadores de crescimento económico, se observa um aumento continuado do número de 
desempregados. Este aspecto constitui, porventura, o principal vector de preocupação sobre a sustentabilidade do 
crescimento económico verificado a partir do 2.º trimestre de 2009, pelo impacto directo que tem sobre o consumo 
privado e sobre os níveis e confiança dos agentes económicos. 
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UUnniiããoo  EEuurrooppeeiiaa  

  

Segundo dados do Eurostat, a Zona Euro apresentou um crescimento no seu produto de 0,4% no terceiro trimestre 
de 2009 face ao trimestre anterior, o que evidencia uma melhoria em relação aos -0,1% verificados no período 
precedente. Em termos de variação homóloga real, a quebra do PIB foi de 4,0%.  

 

Taxas de variação (em %)

Produto Interno Bruto (PIB) (a) 1,0 -4,0 0,6 -3,9
Consumo privado 0,8 -1,7 0,4 -1,0
Consumo público 2,2 2,0 2,0 2,0
FBCF -0,3 -11,4 -0,4 -10,7
Procura Interna 0,7 n.d. 0,6 n.d.
Exportações 1,6 -13,8 1,0 -14,2
Importações 1,4 -13,4 1,1 -12,5
Taxa de Inflação (IHPC) 3,7 1,0 3,3 0,3

Rácios
Taxa de desemprego 7,0 9,1 7,5 9,5
Saldo do Sector Púb. Adm. (em % do PIB) -2,0 -1,7 -1,1 -1,0

CE: European Economic Forecast - Novembro de 2009

(a) FMI: World Economic Outlook Update - Janeiro de 2010

INDICADORES ECONÓMICOS DA UNIÃO EUROPEIA E ÁREA DO EURO

União Europeia Área do Euro

2009200820092008

 

 

Num contexto de crise económica, os níveis de poupança tendem a aumentar com uma consequente redução ao 
nível do consumo privado. No entanto, este indicador tem registado um comportamento alisado, quando comparado 
com as restantes componentes, verificando uma variação homóloga negativa em 1,0%. 

Para este fenómeno concorreram dois conjuntos de factores. Por um lado, o nível reduzido do Índice Harmonizado 
de Preços no Consumidor (IHPC), que registou uma taxa média de variação de 0,3% em 2009. Por outro lado, o 
aumento no rendimento disponível, derivado da manutenção do nível de salários, a par de medidas discricionárias 
com vista à manutenção dos níveis de emprego. 

Não obstante a melhoria relativa na Formação Bruta de Capital Fixo no terceiro trimestre do ano, este indicador 
apresentou uma redução de 11,4% (variação homóloga).  

De acordo com os dados divulgados pela Comissão Europeia  a FBCF e as Exportações foram os principais 
responsáveis pelo decréscimo da actividade económica em 2009, com reduções de 10,7% e 14,2%, 
respectivamente, que se traduzirão numa contracção do PIB de 4%. 

O nível de inflação na Zona Euro, medido pelo HIPC, apresentou uma taxa de variação média de 0,3% em 2009, 
face aos 3,3% verificados em 2008. Esta dinâmica está associada à diminuição do preço dos bens energéticos, 
bem como à desaceleração dos preços dos produtos alimentares. 

Um motivo de preocupação para a recuperação económica prende-se com a elevada taxa de desemprego que 
atingiu um patamar de 10%. Apesar de se verificar uma recuperação gradual da economia europeia, os efeitos no 
nível de desemprego não se deverão sentir de imediato, em função do desfasamento entre o aumento da procura e 
o seu reflexo na necessidade de mão-de-obra por parte das empresas.  
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PPoorrttuuggaall  

  

No terceiro trimestre de 2009 a economia portuguesa reforçou a tendência de recuperação que se iniciou no 
segundo trimestre do ano, evidenciando um crescimento trimestral de 0,7%. 

Em termos homólogos reais, o PIB diminuiu 2,5%, o que representa uma notória melhoria face ao verificado nos 
primeiros três meses do ano (-4,0%). 

Esta performance esteve associada a um menor abrandamento da procura interna (-2,7% face a -4,6% no trimestre 
anterior), apresentando a procura externa líquida um contributo positivo (0,2%), não obstante a desaceleração 
verificada face ao 2.º trimestre (0,9%). 

 

(em %)

PIB (Taxas de variação real) 1,8 0,0 -2,7

Consumo privado 1,6 1,7 -0,9

Consumo público 0,0 0,7 2,0

FBCF 2,7 -1,3 -11,7

Procura Interna 1,6 1,1 -2,9

Exportações 7,9 -0,5 -12,5

Importações 6,1 2,7 -10,8

Taxa de Inflação (IHPC) 2,4 2,7 -0,9

Rácios (a)

Taxa de desemprego 8,0 7,6 9,5

Défice do SPA (em % do PIB) (a) -2,6 -2,7 -9,3

Dívida Pública (em % do PIB) (a) 63,5 66,3 76,6

BP: Boletim Económico de Inverno - Janeiro de 2010

(a) OE: Orçamento de Estado para 2010 - Janeiro de 2010

200920082007

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA

 

 

Esta desaceleração é explicada pela diminuição menos acentuada das Importações face às Exportações. Apesar 
da componente de Exportações de Bens ter verificado uma dinâmica menos negativa no 3.º trimestre (-9,9% face a 
-18,6% no trimestre precedente), a componente de Serviços sofreu um agravamento (-9,4% no 3.º trimestre que 
comparam com -6,9%).  

Desde a disseminação da crise nos mercados financeiros à economia real, o investimento tem evidenciado uma 
forte diminuição.  

De acordo com o INE este agregado verificou uma substancial melhoria ao obter apenas um decréscimo de 10,4% 
(variação homóloga) no terceiro trimestre de 2009, que é explicada pela Formação Bruta de Capital Fixo em 
Material de Transporte.  

Após uma taxa de variação homóloga de -37% no 2.º trimestre de 2009, este agregado obteve um crescimento de 
1,3% no trimestre em análise. Esta evolução específica é parcialmente justificada pelo efeito de base em função do 
investimento efectuado no primeiro semestre de 2008 em material aeronáutico. 

Para o exercício de 2009 o Banco de Portugal antecipa uma redução do PIB de 2,7%, que se ficará a dever 
essencialmente à quebra de 11,7% na FBCF, bem como à diminuição em 12,5% das Exportações, e que deverá 
ser apenas parcialmente compensada pela redução das Importações (-10,8%).  

Esta dinâmica não pode ser dissociada do contexto internacional desfavorável verificado nos últimos dois anos. Em 
primeiro lugar, a crise nos mercados financeiros que rapidamente se disseminou ao comércio internacional. 
Seguidamente, face às restrições de liquidez, verificou-se uma maior restrição nas condições de acesso ao crédito, 
tanto pela maior exigência nos critérios de aprovação do mesmo, como pelo aumento dos prémios de risco, 
associados a um maior incumprimento por parte de particulares e empresas.  
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Estas duas dinâmicas tiveram ainda como consequência uma redução nos níveis de confiança dos agentes 
económicos, que induziram a um menor volume de consumo privado e investimento. 

As medidas de política orçamental que foram implementadas pelo governo português em 2009 de modo a relançar 
a economia terão tido um relevante impacto nas contas públicas, tendo sido antecipado no Orçamento de Estado 
que a dívida pública portuguesa atinja os 76,6% do PIB, face aos 66,3% verificados em 2008. 

De acordo com o Orçamento de Estado, o défice orçamental também deverá ter sofrido um acréscimo de 2,7% 
para 9,3% em 2009. 

O mercado de trabalho está a ser seriamente afectado pela crise económica, repercutindo-se num aumento da taxa 
de desemprego, que atingiu os 9,8% no terceiro trimestre de 2009, não obstante as medidas de apoio 
implementadas pelo governo português.  

De acordo com as últimas informações divulgadas pela OCDE, a taxa de desemprego em Portugal ter-se-á fixado 
em 10,3% no último trimestre do ano. 

Ao nível da inflação, a taxa de variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a 
Dezembro situou-se em -0,1% o que representa uma aceleração face ao verificado nos dois meses anteriores, 
fixando-se a variação média anual nos -0,9%. Este indicador encontra-se 1,2 pontos percentuais abaixo da Área 
Euro. 

 

 

MMEERRCCAADDOO  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO  

Os anos de 2008 e 2009 foram um teste difícil e penoso para todos os investidores mas terão, com toda a certeza, 
contribuído para uma maior assertividade no futuro. Hoje sentem-se já sinais ténues de recuperação, em especial 
na actividade de investimento que denota algum dinamismo, mas são várias as dúvidas que ainda persistem quanto 
ao definitivo arrancar da retoma e aos moldes em que a mesma será feita. 

Os últimos meses de 2009 trouxeram várias boas notícias para os mercados imobiliários um pouco por toda a 
Europa. Dados mais recentes do IPD no Reino Unido revelam um crescimento histórico no valor do imobiliário no 
passado mês de Novembro, atingindo um máximo dos últimos 15 anos. Os investidores revelam-se mais activos, 
verificando-se algum crescimento da procura que é já retratado na evolução das yields. No mês de Novembro as 
prime yields tiveram uma nova quebra face a Outubro, na ordem dos 38 pontos base e a tendência para o futuro é 
ainda de ajustamento em baixa na grande maioria dos segmentos de mercado. Para esta evolução favorável tem 
contribuído a maior disponibilidade de capitais próprios para afectar ao mercado imobiliário e o crescimento 
sustentado da disponibilidade de crédito.  

Também em Portugal existem já sinais positivos, as yields de mercado, após as subidas verificadas nos últimos 
trimestres, parecem ter estabilizado, sendo a previsão para 2010 de manutenção ou de ligeira descida. Importa no 
entanto salientar o alargamento efectivo do intervalo entre as yields dos activos prime e não prime. Os investidores 
estrangeiros estão de volta ao mercado nacional, estudam algumas oportunidades e acompanham a evolução dos 
preços. As operações concretizadas no final do ano, em especial os 70 M€ que a Union Investments investiu na 
aquisição da Torre Oriente, são bem a prova disso mesmo. Os fundos nacionais, por seu lado, demonstraram na 
segunda metade de 2009 uma actividade importante, recuperando capacidade de investimento. Ainda assim, o ano 
fechou com um volume de investimento pouco acima dos €500 milhões, sensivelmente ao nível de 2008. No 
entanto os vários negócios em curso antecipam que 2010 possa vir a registar volumes de investimento superiores 
aos que se verificaram em 2008 e 2009. 

A economia real dá ainda sinais de sofrimento, pelo que a deterioração do mercado ocupacional pode acontecer 
ainda em 2010, tendo em conta as previsões para a evolução desfavorável do desemprego, que afectarão os 
segmentos de escritórios e industrial, e também as necessárias políticas de consolidação orçamental que terão que 
ser implementadas em 2010 e que afectarão a grande maioria dos europeus, tendo necessariamente um impacto 
no consumo privado e por sua vez no mercado de retalho, pelo que a qualidade do risco dos inquilinos poderá 
sobrepor-se a outros parâmetros de decisão. 
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MMEERRCCAADDOO  DDEE  FFUUNNDDOOSS  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS  PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  

O mercado de fundos de investimento imobiliário português registou uma taxa de crescimento de 4,9% ao longo de 
2009, tendo o valor dos activos geridos pelo conjunto das sociedades gestoras portuguesas aumentado 521 
Milhões de Euros (M€) para 11.235 M€. 

Este crescimento centrou-se nos Fundos Imobiliários Abertos e nos Fundos Especiais de Investimento Imobiliário 
que registaram aumentos de 463 M€ e 204 M€, respectivamente. Os Fundos Imobiliários Fechados, pelo contrário, 
registaram um decréscimo de 147 M€. 

 

MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
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Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 

 

Em 2009 foram constituídos 21 novos fundos, maioritariamente FEIIF, e foram liquidados apenas 3 fundos, 
elevando para 250, o número de fundos imobiliários portugueses em actividade. 

O mercado nacional de Fundos imobiliários encontra-se disperso por 35 sociedades gestoras. No final do ano, as 
cinco maiores sociedades gestoras de fundos imobiliários portuguesas concentravam 50% do mercado, tendo a 
quota de mercado da Fundimo aumentado de 12,6% para 14,0%. 
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RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado FUNDIGROUP iniciou a sua actividade em 28 de Dezembro de 2005, 
com um capital social inicial de 3.950.000 € e com uma duração de 5 anos, prorrogável por períodos de 5 anos.  

No ano de 2009, o desenvolvimento do Fundo traduziu-se nas seguintes acções principais: 

- Concretização da aquisição de dois lotes de terreno, situados no Soure, destinados a armazéns; 

- Construção dearmazéns em terrenos que já constituíam activo imobiliário do Fundo; 

- Manutenção da carteira de arrendamentos em diversos activos imobiliários do Fundo, quer armazéns quer 
escritórios, sitos em diversos locais. 

Em Julho de 2009 realizou-se Assembleia de Participantes, na qual se apresentou a situação e evolução do Fundo. 

Em 31 de Dezembro de 2009, o valor do Fundo era de 6.826.797,43 €, o que corresponde a uma variação anual de   
8,65% face ao valor registado no fim do ano anterior: 6.283.517,01 €.  

Na mesma data, a carteira imobiliária do Fundo atingia 6.689.319,36 €, correspondente a Imóveis, adquiridos por 
5.628.083,40 €, acrescido das mais-valias potenciais no valor de 1.061.235,96 €. As Disponibilidades, por seu lado, 
totalizavam 532.905,29 €. 

O total dos Proveitos atingiu 1.255.974,49 € e o total dos Custos foi de 712.694,07 €, durante o exercício de 2009. 
Em consequência da evolução verificada nos proveitos e nos custos, foi apurado um Resultado Líquido no exercício 
de 543.280,42 €, correspondente a uma rendibilidade anual de   8,65%. 

 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 2010 
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
”FUNDIGROUP” 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 

 1

(em euros)

Valor Global

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

   1.1. Terrenos

   1.1.1. Urbanizados

Prédio Urbano, Herdade da Casqueira, Estremoz 356,122

Prédio Urbano, Horta do Bom Reparo - Santiago - Alcácer do Sal 287,858

   1.3. Outros Projectos de Construção

   1.3.4. Outros

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L25, Pinhal das Freiras, Lote 25 Casal do Sapo,Seixal 507,000

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L26 , Pinhal das Freiras, Lote 26 Casal do Sapo,Seixal 507,000

   1.4. Construções Acabadas

   1.4.1. Arrendados

            Serviços

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AH), Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F,T elheiras - Lumiar 252,128

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AJ),Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F, Telheiras - Lumiar 151,327

Prédio Urbano, E.N. 118 - Armazém, Estrada Nacional 118, Km 40.4, Benavente 457,198

Prédio Rustico, Vista Alegre, Zona Industrial de Albergaria - Arruamento E, Albergaria-a-Velha 302,528

Prédio Urbano, Mitrena - L 53,54,55, Parque Industrial da Mitrena, Lote 53 a 55, Setúbal 1,154,393

   1.4.2. Não Arrendados

            Outros

Prédio Urbano, Mitrena - L2,Parque Industrial da Mitrena, Lote 2, Setúbal 313,195

Prédio Urbano, Soure, Zona Industrial Soure, Lote 26 e 27, Soure 350,000

7 - LIQUIDEZ

   7.1. À vista

   7.1.2. Depósitos à Ordem 87,905

   7.2. A Prazo

   7.2.1. Deposito com pré-aviso e a prazo 445,000

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR

   9.1. Valores Activos

   9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis 2,050,569

   9.1.2. Outros 29,862

   9.2. Valores Passivos

   9.2.1 Recebimentos por conta de imóveis

   9.2.2. Outros -425,289

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF) 6,826,797

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
”FUNDIGROUP” 
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 1

 
 

2009 2008
Activo Mv/Af mv/df Activo Activo

ACTIVO bruto líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 2008 2008

ACTIVOS IMOBILIARIOS CAPITAL DO FUNDO
31 Terrenos 643,981 - - 643,981 1,222,741 61 Unidades de participação 3,950,000 3,950,000
32 Construções 2,933,534 1,061,236 - 3,994,770 2,328,241 62 Variações patrimoniais - -
34 Adiantamentos por compra de imóveis 2,050,569 - - 2,050,569 2,050,000 64 Resultados transitados 2,333,517 1,104,783

TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 5,628,083 1,061,236 - 6,689,319 5,600,982 66 Resultado líquido do exercício 543,280 1,228,734
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 6,826,797 6,283,517

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

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

412 Devedores por rendas vencidas 21,311 - - 21,311 194,437 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -
413+….+419 Outras contas de devedores - - - - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 21,311 - - 21,311 194,437 CONTAS DE TERCEIROS
422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

DISPONIBILIDADES 423 Comissões e outros encargos a pagar 2,947 5,899
12 Depósitos à ordem 87,905 - - 87,905 729,676 424+…+429 Outras contas de credores 388,828 208,800
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 445,000 - - 445,000 - 432 Empréstimos não titulados - -

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 532,905 - - 532,905 729,676 44 Adiantamentos por venda de imóveis - -
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 391,775 214,699

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de proveitos 239 - - 239 1,982 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
52 Despesas com custo diferido 5,250 - - 5,250 - 55 Acréscimos de custos 3,558 -
58 Outros acréscimos e diferimentos 3,063 - - 3,063 3,063 56 Receitas com proveito diferido 29,956 31,923

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 8,551 - - 8,551 5,045 58 Outros acréscimos e diferimentos - -

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 33,514 31,923

TOTAL DO ACTIVO 6,190,851 1,061,236 - 7,252,087 6,530,140 TOTAL DO PASSIVO 7,252,087 6,530,140

Número total de unidades de participação
em circulação 3,950 3,950 Valor unitário da unidade de participação 1,728.30 1,590.76

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

FUNDIGROUP

CUSTOS 2009 2008 PROVEITOS 2009 2008

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
   JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS      JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+718        De operações correntes - - 812         Da carteira de títulos e participações - -
COMISSÕES 811+818         Outros, de operações correntes 6,027 26,754

722         Da carteira de títulos e participações - - RENDIMENTO DE TITULOS
723         Em activos imobiliarios - - 822+…+825         Da carteira de títulos e participações - -

724+…+728         Outras, de operações correntes 40,534 36,262 828         De outras operações correntes - -
PERDAS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS GANHOS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS

732         Na carteira de títulos e participações - - 832         Na carteira de títulos e participações - -
733         Em activos imobiliarios 368,231 - 833         Em activos imobiliarios 626,000 1,100,463

731+738         Outras, de operações correntes - - 831+838         Outros, de operações correntes - -
IMPOSTOS REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES 

7411+7421         Impostos sobre o rendimento 83,578 206,629 851         De ajustamentos de dividas a receber 204,375 -
7412+7422         Impostos indirectos 9,143 1,360 852         De provisões para encargos - -
7418+7428         Outros impostos 1,205 5,351

PROVISÕES DO EXERCICIO 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIARIOS 419,573 364,705
751         Ajustamentos de dividas a receber 204,375 -
752         Provisões para encargos - - 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES - -
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 5,354 13,378 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 1,255,974 1,491,922
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES - 207

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 712,420 263,188 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
882    Ganhos extraordinários - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883    Ganhos de exercicios anteriores - -
782          Perdas extraordinárias - - 884+…+888    Outros ganhos eventuais - -
783          Perdas de exercícios anteriores 274 - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS - -

784+…+788          Outras perdas eventuais - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 274 -

66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 543,280 1,228,734 66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - -

TOTAL 1,255,974 1,491,922 TOTAL 1,255,974 1,491,922

Resultados da carteira de titulos - - Resultados eventuais (274) -
Resultados de activos imobiliarios 671,988 1,451,790 Resultados antes de imposto s/ rendimento 626,859 1,435,364
Resultados correntes 543,554 1,228,734 Resultados Liquidos do periodo 543,280 1,228,734

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)
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DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
 
OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
   Alienação de activos imobiliários 0.00 1,665,000.00
   Rendimentos de activos imobiliários 590,730.56 186,283.87
   Outros recebimentos de activos imobiliários 0.00 590,730.56 0.00 1,851,283.87

PAGAMENTOS:
   Aquisição de activos imobiliários 50,000.00 950,000.00
   Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 496,301.88 316,509.05
   Outros pagamentos de activos imobiliários 0.00 546,301.88 0.00 1,266,509.05

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 44,428.68 584,774.82

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
   Juros de depósitos bancários 6,168.71 20,466.48
   Outros recebimentos correntes 0.00 6,168.71 0.00 20,466.48

PAGAMENTOS:
   Comissão de gestão 34,657.49 30,439.22
   Comissão de depósito 3,143.40 2,239.41
   Impostos e taxas 209,561.36 46,174.74
   Outros pagamentos correntes 6.00 247,368.25 10,461.77 89,315.14

Fluxo das operações  de gestão corrente -241,199.54 -68,848.66

Saldo dos fluxos monetários do período -196,770.86 515,926.16

Disponibilidades no início do período 729,676.15 213,749.99

Disponibilidades no fim do período 532,905.29 729,676.15

2009 2008
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado “FUNDIGROUP” foi autorizado em 3 de Novembro de 2005, tendo 
iniciado a sua actividade em 28 de Dezembro de 2005. 
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 31/12/2009 (A)

Média dos Valores 

da Avaliação (B)
Diferença (B) - (A)

Prédio Urbano, Herdade da Casqueira, Estremoz 356.122 459.450 103.328

Prédio Urbano, Horta do Bom Reparo - Santiago - Alcácer do Sal 287.858 1.026.500 738.642

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L25, Pinhal das Freiras, Lote 25 Casal do Sapo,Seixal 507.000 980.000 473.000

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L26 , Pinhal das Freiras, Lote 26 Casal do Sapo,Seixal 507.000 980.000 473.000

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AH), Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F,T elheiras - Lumiar 252.128 325.750 73.622

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AJ),Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F, Telheiras - Lumiar 151.327 227.800 76.473

Prédio Urbano, E.N. 118 - Armazém, Estrada Nacional 118, Km 40.4, Benavente 457.198 718.500 261.302

Prédio Rustico, Vista Alegre, Zona Industrial de Albergaria - Arruamento E, Albergaria-a-Velha 302.528 1.662.500 1.359.972

Prédio Urbano, Mitrena - L 53,54,55, Parque Industrial da Mitrena, Lote 53 a 55, Setúbal 1.154.393 2.551.000 1.396.607

Prédio Urbano, Mitrena - L2,Parque Industrial da Mitrena, Lote 2, Setúbal 313.195 334.500 21.305

Prédio Urbano, Soure, Zona Industrial Soure, Lote 26 e 27, Soure 350.000 388.400 38.400

TOTAL 4.638.750 9.654.400 5.015.650

 
 
 
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 2009, apresenta o seguinte detalhe: 
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(em euros)

Descrição No inicio  Subscrições  Resgates 
 Distribuição 
Resultados 

 Outros  Resultado Periodo  No Fim 

Valor Base 3.950.000 - - - - - 3.950.000

Diferença em Sub. Resgates 0 - - - - - 0

Resultados Distribuidos - - - 0 - - 0

Resultados Transitados 1.104.783 - - - 1.228.734 - 2.333.517

Resultados Periodo 1.228.734 - - - -1.228.734 543.280 543.280

SOMA 6.283.517 - - - - 543.280 6.826.797

Nº Unidade de participação 3.950 - - - - - 3.950

Valor Unidade Participação (unitário) 1.590,76 - - - - - 1.728,30  
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

   1.1. Terrenos

   1.1.1. Urbanizados

Prédio Urbano, Herdade da Casqueira, Estremoz 308.747 20091023 454.900 20091020 464.000 356.122

Prédio Urbano, Horta do Bom Reparo - Santiago - Alcácer do Sal 33.100 20091023 1.000.000 20091020 1.053.000 287.858

   1.3. Outros Projectos de Construção

   1.3.4. Outros

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L25, Pinhal das Freiras, Lote 25 Casal do Sapo,Seixal 2.625 20090930 970.000 20090925 990.000 507.000

Prédio Urbano, Pinhal Freiras, L26 , Pinhal das Freiras, Lote 26 Casal do Sapo,Seixal 2.625 20090930 970.000 20090925 990.000 507.000

   1.4. Construções Acabadas

   1.4.1. Arrendados

            Serviços

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AH), Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F,T elheiras - Lumiar 228 20091023 325.500 20091020 326.000 252.128

Prédio Urbano, Poeta Bocage (AJ),Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F, Telheiras - Lumiar 142 20091020 227.000 20091023 228.600 151.327

Prédio Urbano, E.N. 118 - Armazém, Estrada Nacional 118, Km 40.4, Benavente 1.121 20091023 712.000 20091020 725.000 457.198

Prédio Rustico, Vista Alegre, Zona Industrial de Albergaria - Arruamento E, Albergaria-a-Velha 3.170 20091020 1.626.000 20091023 1.699.000 302.528

Prédio Urbano, Mitrena - L 53,54,55, Parque Industrial da Mitrena, Lote 53 a 55, Setúbal 19.717 20091020 2.458.000 20091023 2.644.000 1.154.393

   1.4.2. Não Arrendados

            Outros

Prédio Urbano, Mitrena - L2,Parque Industrial da Mitrena, Lote 2, Setúbal 680 20080804 324.000 20080808 345.000 313.195

Prédio Urbano, Soure, Zona Industrial Soure, Lote 26 e 27, Soure 25.100 20091203 376.800 20091130 400.000 350.000

TOTAL 4.638.750

 
 
7. DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO 
 
 O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante os exercícios de 2008 e 2009, foi o seguinte: 

CONTAS Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 729.676 4.747.181 (5.388.952) 87.905

Depósitos a prazo - 4.570.000 (4.125.000) 445.000

TOTAL 729.676 9.317.181 (9.513.952) 532.905

 
  

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: 

 
        Rendimentos prediais 
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        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 2009 foram os seguintes: 

2009 2008

Impostos directos :
    Imposto sobre o rendimento 83,578 72,600

    Imposto de mais-valias - 134,030

    Outros - -

83,578 206,629

Impostos indirectos :
    Imposto de selo 15 1,360

    Outros 9,128 -

9,143 1,360

Outros impostos :
    Aplicações financeiras - juros de depositos 1,205 5,351

93,927 213,340

 
 
13. RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 
 
         As responsabilidades com e de terceiros são as seguintes: 
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Tipo de responsabilidade

No inicio No fim

Operações a prazo de compra de imóveis 1,300,000 1,600,000

SOURE - 300,000

FARO 750,000 750,000

ODIVELAS-QUINTA DAS LAMAS 550,000 550,000

Montantes

 






















	0821RC20091231
	0821RC20091231
	11. Fundigroup
	Anexo Fundigroup

	Anexo Fundigroup
	11. Fundigroup



