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RELATÓRIO DE GESTÃO
 

RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
 

INTRODUÇÃO 

o presente relatório é elaborado visando dar cumprimento às obrigações 

anuais estabelecidas no nO 2 do ArtO 310 do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de 

Março. 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

o "Lisbon Urban - Fundo especial de investimento imobiliário fechado", 

doravante abreviadamente designado por FUNDO LISBON URBAN, foi 

constituído em 28 de Dezembro de 2006, por subscrição particular, com 

um capital de € 5.250.000 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil 

euros), representado por 525000 unidades de participação emitidas a 10 

euros cada, subscritas por um só participante, não tendo ocorrido até final 

do exercício de 2008 quaisquer outros movimentos nas unidades de 

participação. 

O fundo foi constituído com uma política de investimentos centrada na 

reabilitação e reconversão de imóveis, na zona de Lisboa, através do 

desenvolvimento de projectos de construção de qualidade e destinados 

essencialmente a habitação. Perseguindo este objectivo o FUNDO LISBON 

URBAN efectuou, ainda em 2006, a aquisição de um prédio urbano 

denominado Palácio dos Condes de Murça, sito na Rua de Santos-o-Velho 

e Rua de S. João da Mata, em Lisboa. O projecto para o Palácio é da 

autoria dos arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus e 

encontra-se em fase final de aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa. 

Prevê a recuperação total do Palácio com retorno ao desenho original da 

fachada e mudança de tipologia residencial no interior, efectuada de 

forma criteriosa. A intervenção prevista na capela é próxima do restauro, 

dado que a sua manutenção resulta do interesse histórico da peça em si 

mesma. O jardim vai ser reorganizado, no sentido de recuperar a 

existência de um grande jardim exterior e central, que será ajardinado e 

de utilização comum. 

No final de Dezembro de 2008 foi celebrado um contrato de parceria e 

promessa de compra e venda com o fundo "Espírito Santo Reconversão 
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Urbana II - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado" - doravante 

designado abreviadamente por FUNDO RECONVERSÃO URBANA lI-gerido pela 

"ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.", 

mediante o qual o FUNDO LISBON URBAN promete vender ao fundo FUNDO 

RECONVERSÃO URBANA II uma parte do Palácio dos Condes de Murça, 

correspondente a uma quota indivisa de 60% deste imóvel, passando o 

projecto imobiliário a ser desenvolvido em parceria e em com propriedade 

pelos dois fundos. A escritura pública foi celebrada já em Fevereiro de 

2009. 

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

A carteira de aplicações do FUNDO LISBON URBAN totalizava no final do 

exercício de 2008, o valor de ( 5.123.422, conforme detalhe que se 

segue, correspondendo cada unidade de participação ao valor de 

( 9.7589. 

USBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTllltlENTO IMOBIUÁRIO fECHADO 

CARTEIRA DE APUCAÇOES EM 31-12-2008 

(: 

Aqulslçào Valias Valor actual 
Liquidez 2.771 o 2.771 

Imóveis 5.173.750 o 5.173.750 
Palácio de Santos 5,167.510 o 5.167.510 
Adiantamento por conta imóveis 6.240 O 6.240 

Outros Valores Activos 4.364 o 
TOTAL DO ACTIVO 5.180.885 o 5.180.885 

Outros Valores Passivos 57.463 

TOTAL DO PASSIVO 57.463 

Valor do Fundo Lisbon Urban a 31-12-2008 5.123.422 

N° de Up' s emitidas 525.000 

Valor por UP 9,7589 

Lisboa, 3 de Março de 2009 

O ConseltiJo e Administração 

.', /v--
José Ma uel Baptista Fino 

Presidente 

dos Santos João Pedro Almeida Henriques 
Vogal 
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LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em Euros)

2008 2007
Activo Mais Menos Activo Activo

ACTIVO Notas bruto valias valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2008 2007

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Construções 1 e 3  5.167.510 -                        -                         5.167.510  5.162.680 Unidades de participação 2  5.250.000  5.250.000
Adiantamentos por compra de imóveis 1  6.240 -                        -                         6.240 -                        Resultados transitados 2 ( 57.086) ( 320)

      Total de activos imobiliários  5.173.750 -                        -                         5.173.750  5.162.680 Resultado líquido do exercício 2 ( 69.492) ( 56.766)
Total do capital do Fundo  5.123.422  5.192.914

CONTAS DE TERCEIROS
   Outros devedores 27 - - 27 - CONTAS DE TERCEIROS

   Comissões e outros encargos a pagar 15  15.193  8.769
DISPONIBILIDADES    Outras contas de credores 15  14.692 -                        
   Depósitos à ordem 7  2.771 -                        -                         2.771  45.794   Total de valores a pagar 29.885 8.769

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
   Acréscimos de proveitos 14  2.837 -                        -                         2.837  11.811    Acréscimos de custos 16  23.640  8.291
   Outros acréscimos e diferimentos 14  1.500 -                        -                         1.500  1.500 Receitas com proveito diferido 16  1.101 -                        
      Total de acréscimos e diferimentos activos  4.337 -                        -                         4.337  13.311 Outros acréscimos e diferimentos 16  2.837  11.811

Total de acréscimos e diferimentos passivos  27.578  20.102

Total do Activo  5.180.885 -                        -                         5.180.885  5.221.785    Total do Passivo e Capital do Fundo  5.180.885  5.221.785

Total do número de unidades de participação 2 525.000 525.000     Valor unitário da unidade de participação 2 9,7589 9,8913

O anexo faz parte integrante destes balanços.



LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

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

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2008 2007 PROVEITOS E GANHOS Notas 2008 2007

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Comissões: Juros e proveitos equiparados:

De operações correntes 17  51.771  52.104 Outros, de operações correntes 7  1.130 -                      
Impostos e taxas: Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários:

Imposto sobre o rendimento 12  638  2.362 Na carteira de títulos e participações financeiras -                       2.361
Impostos indirectos 12  5  221 Rendimentos de activos imobiliários 19  13.184  11.811
Outros impostos 12  11.625 -                      Total de proveitos e ganhos correntes 14.314 14.172

Fornecimentos e serviços externos 18  19.673  16.124
Outros custos e perdas correntes  94  127 Prejuízo do exercício 2  69.492  56.766

Total de custos e perdas correntes  83.806  70.938

 83.806  70.938 83.806 70.938

Resultados na carteira de títulos -                       2.361 Resultados eventuais - -
Resultados de activos imobiliários ( 6.489) ( 4.313) Resultados antes de impostos sobre o rendimento (68.854) (54.404)
Resultados correntes ( 69.492) ( 56.766) Prejuízo do exercício (69.492) (56.766)

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.



LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em Euros)

2008 2007
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Recebimentos:
Subscrição de unidades de participação - -

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo - -

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Rendimento de activos imobiliários 14.258 11.811       
Pagamentos:

Aquisição de activos imobiliários - -
Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (10.383) (6.045)
Outros pagamentos de activos imobiliários - (122.247)

Fluxo das operações com activos imobiliários 3.875 (116.481)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Resgates/reembolsos de unidades de participação - 192.361
Pagamentos:

Subscrição de unidades de participação - (190.000)
Fluxo das operações da carteira de títulos - 2.361

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancarios 1.128 -
Pagamentos:

Comissão de gestão (32.526) (36.378)
Comissão de depósito (10.420) (5.304)
Impostos e taxas (4.986) (3.641)
Outros pagamentos correntes (94) (4.665)

Fluxo das operações de gestão corrente (46.898) (49.988)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício (43.023) (164.108)

          Disponibilidades no início do exercício 45.794 209.902

          Disponibilidades no fim do exercício 2.771 45.794

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo Lisbon Urban – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (Fundo) foi autorizado por 
deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 21 de 
Dezembro de 2006, tendo iniciado a sua actividade em 28 de Dezembro de 2006. Trata-se de um fundo 
especial de investimento imobiliário fechado, constituído por subscrição particular, pelo período inicial de 
dez anos contados a partir da data da sua constituição, prorrogável por períodos sucessivos de cinco ou 
mais anos desde que aprovado pelos participantes e autorizado pela CMVM. Nos termos da Lei e do 
Regulamento de Gestão do Fundo, este é essencialmente composto por um conjunto de activos 
imobiliários e por outros valores mobiliários, legalmente autorizados. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela SGFI - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliário, S.A. (Sociedade Gestora ou SGFI), sendo as funções de entidade depositária 
(depositário) asseguradas pela Caixa Geral de Depósitos S.A.. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Contabilístico dos Fundos 
de Investimento Imobiliário. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, 
mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade. 
 
As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
foram as seguintes: 
 
a) Especialização de exercícios 
 
 O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. 

 
b) Comissão de gestão 
 
 A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de 

gestão do seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora. 
 
 Segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão apresenta uma componente fixa e uma 

componente variável: 
 

• A componente fixa corresponde a uma taxa anual nominal de 0,75% calculada diariamente 
sobre o valor do activo total do Fundo, sendo cobrada mensalmente até ao terceiro dia útil do 
mês seguinte àquele a que diz respeito. 

 
• A componente variável da comissão de gestão corresponde a 20% do diferencial entre a taxa 

anual de rendibilidade do Fundo em 31 de Dezembro de cada ano, referente aos últimos 12 
meses de actividade, e a taxa fixa de 6%. A componente variável é calculada com referência ao 
final de cada mês e imputada mensalmente ao Fundo sob a forma de provisão, sendo cobrada 
anualmente com referência ao final de cada exercício, até ao décimo dia útil do mês seguinte ao 
final do exercício a que diz respeito.   

 
Esta comissão é registada na rubrica “Comissões” (Nota 17).  

 
O valor anual da comissão de gestão não se encontra limitado relativamente ao valor do activo do 
Fundo. 
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c) Comissão de depositário 
 

 Destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços prestados ao Fundo. 
 
 Esta comissão é calculada diariamente pela aplicação de uma taxa anual nominal de 0,2% sobre o 

valor do património líquido do Fundo, antes do cálculo da comissão de depositário do próprio dia, 
com o limite mínimo de 5.000 Euros e máximo de 25.000 Euros por semestre, sendo cobrada 
semestral e postecipadamente e registada na rubrica “Comissões” (Nota 17). 

 
d) Taxa de supervisão 
 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa sobre o valor líquido global do Fundo no 
final de cada mês. Em 31 de Dezembro de 2008, esta taxa ascendia a 0,0266%o. Sempre que o 
montante calculado seja inferior a 200 Euros ou superior a 20.000 Euros, a taxa mensal devida 
corresponderá a um desses limites. 

 
e) Activos imobiliários 
 
 As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas de acordo com os pagamentos 

efectuados relativos a escrituras, registos, eventuais obras de melhoramento ou reconversão e outros 
custos directos incorridos no imóvel. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são 
amortizados, uma vez que deverão reflectir o seu valor venal, determinado de acordo com o melhor 
preço que poderia ser obtido caso fossem vendidos em condições de mercado. 

 
 De acordo com o Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de Janeiro, as aquisições de bens imóveis e as 

respectivas alienações são precedidas dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores 
independentes sujeito a registo individual junto da CMVM. 

 
 Os imóveis são avaliados com uma periodicidade bianual e sempre que ocorra uma alteração 

significativa no seu valor. A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, 
no contexto do Regulamento nº 7/2007 da CMVM, sendo reanalisada periodicamente por 
comparação do seu valor contabilístico com o resultante das avaliações dos citados peritos 
independentes, devendo cada imóvel ser valorizado no intervalo compreendido entre o valor de 
aquisição e a média aritmética simples dos valores indicados nos relatórios de avaliação. 

 
 As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal são 

reconhecidas nas rubricas “Ganhos e perdas em operações financeiras e activos imobiliários – 
Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração de resultados, tendo como contrapartida as 
rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

 
 As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são reflectidas na demonstração de 

resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na 
diferença entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data. 

 
 Os imóveis do Fundo destinam-se, principalmente, a promoção imobiliária. 
 
f) Unidades de participação 
 
 O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do património do 

Fundo pelo número de unidades de participação subscritas. O valor líquido do património 
corresponde ao somatório das rubricas do capital do Fundo, nomeadamente, unidades de 
participação, resultados transitados e resultado líquido do exercício. 
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1. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o saldo desta rubrica é composto por um imóvel com as 

seguintes características: 
 

2008
Mais e

Ano de Custo de Despesas e (menos)-valias Valor de Valor de Valia
Imóvel avaliação aquisição Registos Total potenciais balanço avaliação adicional

Construções:
Palácio dos Condes de Murça 2008 5.000.000 167.510 5.167.510 - 5.167.510 5.105.765 (61.745)

Adiantamentos por compra de imóveis   6.240                    -   6.240                     - 6.240
5.006.240 167.510 5.173.750 - 5.173.750 5.105.765 (61.745)

 
 

2007
Mais e

Ano de Custo de Despesas e (menos)-valias Valor de Valor de Valia
Imóvel avaliação aquisição Registos Total potenciais balanço avaliação adicional

Palácio dos Condes de Murça 2006   5.000.000   162.680   5.162.680                     - 5.162.680 5.003.890 (158.790)
 

 
 O valor de avaliação considerado corresponde à média simples do valor atribuído pelos respectivos 

peritos avaliadores (Nota 3). 
 

O imóvel denominado “Palácio dos Condes de Murça” situa-se na Rua de Santos-o-Velho nº 94 a 116 
e Rua de São João da Mata nº 1 a 1F e nº 3 em Lisboa. Este imóvel é composto por um palácio, 
respectivos anexos e logradouro, construído nos finais do século XVII, que foi sofrendo inúmeras 
alterações à sua construção original, resultantes das ocupações de que foi alvo. O “Palácio dos 
Condes de Murça” será recuperado para fins habitacionais.  O actual projecto data de Maio de 2007, 
foi efectuado pelos arquitectos Frederico Valsassina e Manuel Aires Mateus e já tem um pedido de 
informação prévia aprovado.  O projecto prevê a recuperação total do Palácio com retorno ao 
desenho original da fachada, (entretanto adulterada com a instalação do comércio) e a mudança de 
tipologia residencial no interior, com uma área de habitação de 1.915,9m2 mediante a construção de 
uma banda de apartamentos voltados para o jardim do edifício, também com escritórios no plano de 
requalificação do imóvel. Da área total do lote de 3.612 m2, a área de jardim será de 1.352,4 m2. A 
área de construção bruta proposta é de 2.743,8 m2 para o Palácio Condes de Murça, 117,3 m2 de 
construção existente e 3.738,9 m2 de construção nova, num total de 6.600 m2 de construção.  O 
Fundo solicitou algumas alterações ao projecto original as quais se encontram em apreciação pela 
Câmara Municipal de Lisboa. 

 
 Em 29 de Dezembro de 2008, o Fundo e o Espírito Santo Reconversão Urbana II – Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado (Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II), assinaram um 
Contrato de Parceria e Promessa de Compra e Venda (“Contrato”) posteriormente objecto de um 
Aditamento assinado em 11 de Fevereiro de 2009 nos termos do qual: 

 
- O Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II promete comprar uma quota indivisa de 60% do 

imóvel denominado “Palácio dos Condes da Murça” por 4.308.480 Euros, sendo o preço pago da 
seguinte forma: 

 
· 646.272 Euros em 2 de Janeiro de 2009 a título de sinal e princípio de pagamento; 

 
· 500.000 Euros em 11 de Fevereiro de 2009 correspondentes a reforço de sinal e antecipação 

de pagamento; 
 

· 3.162.208 Euros na data da escritura de compra e venda, a qual será celebrada após a 
entrega pelo Fundo do projecto de arquitectura na Câmara Municipal de Lisboa para efeitos 
de licenciamento do projecto imobiliário a desenvolver no local. 
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- Relativamente ao desenvolvimento do projecto imobiliário, as partes acordam que, excepto quanto 
aos custos relacionados com a aprovação do pedido de informação prévia à Câmara Municipal, 
designadamente com os serviços de arquitectura, administrativos e outros que são da exclusiva 
responsabilidade do Fundo, a partir da data do Contrato, todos os custos incorridos e/ou 
relacionados com o desenvolvimento do projecto imobiliário passarão a ser suportados pelo 
Fundo e pelo Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II na proporção da quota do imóvel. 

 
- Por conta da distribuição da mais-valia futura do projecto, o Fundo Espírito Santo Reconversão 

Urbana II adiantará ao Fundo a quantia de 400.000 Euros.  A entrega deste adiantamento será 
efectuada da seguinte forma: 

 
· 60.000 Euros em 2 de Janeiro de 2009 e; 

 
· 340.000 Euros na data da escritura de compra e venda. 

 
- O adiantamento por conta da mais-valia futura será reembolsado ao Fundo Espírito Santo 

Reconversão Urbana II por meio do produto global da venda das fracções autónomas do imóvel 
que forem sendo concretizadas com a realização da respectivas escrituras de compra a venda até 
perfazer a quantia de 400.000 Euros acrescida de uma rentabilidade anual de 10,35%.  Devolvido 
que se encontre este adiantamento, o preço das escrituras de compra e venda será distribuído na 
proporção de 60% e 40% para o Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II e o Fundo, 
respectivamente, até perfazer montante igual ao da totalidade dos custos do projecto.  
Encontrando-se as partes reembolsadas da totalidade dos custos do projecto, a distribuição da 
mais-valia do projecto será realizada da seguinte forma: 

 
· Se a rendibilidade do projecto não atingir ou for idêntica a uma taxa interna de rendibilidade 

anual líquida (TIR) de 10,35%, a mais valia será dividida entre as partes na proporção de 60% 
e 40% para o Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II e o Fundo, respectivamente. 

 
· Se a rendibilidade do projecto ultrapassar 10,35%, 30% da mais valia será atribuída 

exclusivamente ao Fundo por contrapartida da valorização do terreno e os 70% 
remanescentes serão divididos entre o Fundo e o Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana 
II na proporção de 40% e 60%, respectivamente. 

 
- Ainda nos termos do Acordo, eventuais custos com a desocupação das fracções (Loja  

nº 112 e Loja nº 114 e 116) ainda arrendadas pelo Fundo serão suportados em partes iguais pelo 
Fundo e pelo Fundo Espírito Santo Reconversão Urbana II e o Fundo. 

 
A escritura de compra e venda foi celebrada em 23 de Fevereiro de 2009, data em que o 
remanescente do preço de venda foi liquidado. 
 
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o valor de balanço do “Palácio dos Condes de Murça” é 
superior à média das avaliações efectuadas por ter sido incorporado no valor contabilístico o 
montante de 167.510 euros e 162.680 Euros, respectivamente, referente a Imposto do Selo na 
aquisição, despesas notariais e registos, custos de avaliações efectuadas, processos de obras, 
estudos de arquitectura e sondagens arqueológicas. 

 
 Os “Adiantamentos por compra de imóveis” referem-se aos custos incorridos com as avaliações de 

quatro imóveis na Rua das Janelas Verdes, que o Fundo tenciona adquirir. 
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2. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está titulado através de 525.000 unidades de participação iguais com um 

valor base de dez Euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os 
valores do Fundo, proporcional ao número de unidades de participação detidas. 

 
 O movimento do capital do Fundo durante os exercícios de 2008 e 2007 foi o seguinte: 
 

2008
Aplicação Resultado

Saldo em do resultado líquido do Saldo em
31-12-2007 de 2007 exercício 31-12-2008

Unidades de participação  5.250.000 -                      -                   5.250.000
Resultados transitados ( 320) ( 56.766) -                  ( 57.086)
Prejuízo do exercício ( 56.766)  56.766 ( 69.492) ( 69.492)

 5.192.914 -                      ( 69.492)  5.123.422

Número de unidades de participação 525.000 525.000

Valor da un idade de participação 9,8913 9,7589
 

 
2007

Aplicação Resultado
Saldo em do resultado líquido do Saldo em

31-12-2006 de 2006 exercício 31-12-2007

Unidades de participação  5.250.000 -                      -                   5.250.000
Resultados transitados -                   ( 320) -                  ( 320)
Prejuízo do exercício ( 320)  320 ( 56.766) ( 56.766)

 5.249.680 -                      ( 56.766)  5.192.914

Número de unidades de participação 525.000  525.000

Valor da unidade de participação 9,9994 9,8913
 

 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, as unidades de participação subscritas eram detidas pela 

Artepura, Investimentos Imobiliários, S.A.. 
 
 Dado tratar-se de um Fundo Fechado, as unidades de participação só são reembolsáveis aquando da 

liquidação ou redução de capital do Fundo. 
 
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a carteira de activos imobiliários tem a seguinte composição: 
 

2008
Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor 

Imóvel / Terreno (m2) aquisição avaliação Avaliador avaliação avaliação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis situados em Portugal
1.2. Construções

Palácio dos Condes de Murça 6.600 5.167.510 04-09-2008 Pro AV 5.296.530 10-09-2008 4.915.000 Luso-Roux 5.167.510 Lisboa  
 

2007
Área Valor de Data da Valor de Data da Valor de Valor 

Imóvel / Terreno (m2) aquisição avaliação Avaliador avaliação avaliação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis situados em Portugal
1.2. Construções

Palácio dos Condes de Murça 6.600 5.162.680 06-11-2006 Pro AV 5.202.780 27-11-2006 4.805.000 Luso-Roux 5.162.680 Lisboa  
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7. DISPONIBILIDADES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 esta rubrica refere-se a um depósito à ordem na Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., o qual em Outubro de 2008 passou a ser remunerado de acordo com os seguintes 
escalões: 

 
‒ Saldo médio diário de 25.000 Euros a 50.000 Euros - Euribor a 1 mês deduzida de 2%; 
‒ Saldo médio diário de 50.000 Euros a 100.000 Euros - Euribor a 1 mês deduzida de 1,5%; 
‒ Saldo médio diário superior a 100.000 Euros - Euribor a 1 mês deduzida de 1,25%. 

 
Os juros deste depósito à ordem são registados na rubrica “Juros e proveitos equiparados – Outros, 
de operações correntes” da demonstração de resultados. 

 
12. IMPOSTOS 
 
 Nos termos do disposto no Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos 

de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um 
regime específico 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 
 
 Os rendimentos prediais são tributados autonomamente à taxa de 20%, que incidirá sobre as rendas 

facturadas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção efectivamente suportados, 
devidamente documentados, sendo a entrega do imposto efectuada pela respectiva entidade gestora 
até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar e considerando-se o imposto 
eventualmente retido como pagamento por conta deste imposto. 

 
 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%. 

 
 Património 
 
 Os bens adquiridos pelo Fundo encontram-se sujeitos ao pagamento do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóvel e do Imposto Municipal sobre os Imóveis, sendo-lhe aplicável uma 
redução para metade das taxas deste imposto, dado o Fundo ser um fundo fechado constituído após 
1 de Novembro de 2006. 

 
 Outros rendimentos 
 
 A tributação das mais-valias que não as resultantes da alienação de imóveis, 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 tributados apenas por retenção na fonte, às taxas 
consagradas em sede de IRS para entidades residentes. 
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 Os impostos suportados pelo Fundo durante o exercício de 2008 e 2007 apresentam a seguinte 
composição: 

 
  2008 2007 
 
 Imposto sobre o rendimento: 
  Rendimentos prediais (Nota 15) 412 2.362 
  Retenções na fonte – Juros de depósitos 226 - 
  ----- ------- 
   638 2.362 
  ----- ------- 
 Impostos indirectos: 
  Imposto de Selo (Nota 15) 5 2 
  Outros impostos indirectos - 219 
  ----- ----- 
   5 221 
  ----- ------ 
 
 Outros impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis (Nota 16) 11.625 - 
  --------- ------- 
  12.268 2.583 
  ===== ==== 
 
13. RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS  
 
 Em 9 de Dezembro de 2008, foi celebrado entre o Fundo e um inquilino de uma loja sita no imóvel 

denominado “Palácio dos Condes da Murça”, um Acordo de Revogação do respectivo contrato de 
arrendamento.  Nos termos deste Acordo, a título de contrapartida pela desocupação da loja 
arrendada, o Fundo entregará à arrendatária 410.000 Euros, no prazo máximo de 90 dias a contar da 
data em que esta seja notificada da aprovação do projecto de arquitectura para o imóvel.  Em 31 de 
Dezembro de 2008 esta responsabilidade encontra-se registada na rubrica “Opções sobre imóveis” 
em rubricas extrapatrimoniais. 

 
14. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
  2008 2007 
 Acréscimos de proveitos: 
  Rendas a emitir 2.837 11.811 
 Custos diferidos 1.500 1.500 
    ------- --------- 
    4.337 13.311 
    ==== ===== 
 
 A rubrica “Rendas a emitir” refere-se a rendas relativas ao imóvel “Palácio dos Condes de Murça”, 

referentes a 3 condóminos. 
 
 A rubrica “Outros acréscimos e diferimentos – Custos diferidos” refere-se a um adiantamento 

efectuado a um advogado para representação em acção declarativa, que se encontra pendente, na 
qual foi requerida a resolução do contrato de arrendamento de um dos condóminos do imóvel 
“Palácio dos Condes de Murça”. 
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15. CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 
 
 Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
    2008 2007 
 Comissões e outros encargos a pagar: 
  Comissão de gestão 9.787 3.319 
  Comissão de depositário 5.206 5.250 
  Taxa de supervisão 200 200 
  --------- -------- 
    15.193 8.769 
    --------- ------- 
 Outras contas de credores: 
  Credores por fornecimentos e serviços de terceiros 7.434 - 
  Imposto sobre o rendimento a liquidar (Nota 12)  412 - 
  Imposto de Selo a liquidar (Nota 12)  5 - 
  Outros 6.841 - 
    --------- ------- 
    14.692 - 
    --------- ------- 
    29.885 8.769  
    ===== ==== 
  
 Em 31 de Dezembro de 2008, a rubrica “Comissão de gestão”, corresponde às comissões a pagar à 

Sociedade Gestora relativas aos meses de Outubro a Dezembro, as quais foram pagas em Janeiro 
de 2009. 

 
 A rubrica “Credores por fornecimentos e serviços de terceiros” corresponde a factura relativa a 

serviços de assistência jurídica, cujo pagamento ocorreu em Janeiro de 2009. 
 
 A rubrica “Outros” inclui 6.240 Euros relativos a avaliações de imóveis (Nota 1). 
 
16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
  2008 2007 
 
 Acréscimos de custos: 
  Imposto Municipal sobre Imóveis (Nota 12) 11.625 - 
  Outros custos a pagar 12.015 5.929 
  Retenções na fonte a efectuar sobre rendas a emitir - 2.362 
    ---------- -------- 
  23.640 8.291 
    --------- -------- 
 Receitas com proveito diferido: 
  Rendas antecipadas 1.101 - 
    -------- -------- 
 Outros acréscimos e diferimentos: 
  Rendas antecipadas (Nota 14) 2.837 11.811 
    --------- ---------- 
  27.578 20.102 
  ===== ===== 
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17. COMISSÕES 
 
 Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 
 
  2008 2007 
 De outras operações correntes: 
  Comissão de gestão 38.995 39.264 
  Comissão de depositário 10.376 10.440 
  Taxa de supervisão 2.400 2.400 
  --------- --------- 
    51.771 52.104 
  ===== ===== 
 
18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, esta rubrica apresenta a seguinte 

composição: 
 
  2008 2007 
 
 Advogados 14.995 9.257 
 Outros 4.678 6.867 
  --------- --------- 
    19.673 16.124 
  ===== ===== 
 
19. GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Nos exercícios de 2008 e 2007, esta rubrica refere-se às rendas recebidas no âmbito dos 

arrendamentos referentes ao imóvel “Palácio dos Condes de Murça”. 
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