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RELATÓRIO DE GESTÃO
 

RELATIVO AO EXERCíCIO FINDO EM 31 DE DEZErvlBRO DE 2010
 

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, tal como alterado. 

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

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

doravante abreviada mente 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. 

o primeiro aumento de capital do FUNDO LISBON URBAN foi realizado em 28 

de Outubro de 2010, reservado aos participantes e subscrito no valor de 

duzentos mil euros, passando o capital do fundo a ser representado por 

541 284,79 unidades de participação. 

Em linha com a política de investimentos centrada na reabilitação e 

reconversão de imóveis o FUNDO LISBON URBAN adquiriu em final de 2006 o 

Palácio dos Condes de Murça, em Lisboa. Em Fevereiro de 2009 vendeu 

uma quota indivisa de 60% deste imóvel ao fundo "Espírito Santo 

Reconversão Urbana II - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado" 

gerido pela "ESAF - Espírito Santo Fundos de Investimento Imobiliário, 

S.A.", (ESAF), passando o projecto imobiliário a ser desenvolvido em 

parceria e em compropriedade pelos dois fundos de investimento 

imobiliário. 

Ainda em 2009, o FUNDO LISBON URBAN comprometeu-se a adquirir a 

totalidade do capital de uma sociedade cujo único activo é um imóvel 

localizado no Largo do Rato, em Lisboa e onde se pretendia desenvolver 

um projecto de reconstrução. No entanto, devido à conjuntura económica 

actual e ainda à situação específica do FUNDO LISBON URBAN, foi decidido e 

acordado efectuar a rescisão deste contrato com reembolso do sinal pago. 

Esta operação encontra-se concluída e permitiu obter a liquidez necessária 

ao desenvolvimento da actividade do FUNDO LISBON URBAN. 



Por solicitação expressa em Assembleia de Participantes do FUNDO LrSBON 

URBAN e fundamentada em requisitos de negócio celebrado entre um 

participante e o Banco Espírito Santo de Investimento, a SGFI deu entrada 

na CMVM de um pedido de alteração de sociedade gestora e de banco 

depositário deste fundo, respectivamente para a ESAF e para o Banco 

Espírito Santo. 

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 

A carteira de aplicações do FUNDO LrSBOI'J URBAN totalizava no final do 

exercício de 2010, o valor de ( 6.583.065, conforme detalhe que se 

segue, correspondendo cada unidade de participação ao valor de 

( 12,1619. 

LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIl'-1ENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

CARTEIRA DE APUCAÇOES EM 31-12-2010 

( 

AqU1su;âo Valias Valor actual 
Liquidez 32.168 O 32.168 

Imóveis 6.317.202 855.658 7.172.860 
Palácio dos Condes de Murça 2.358.342 855.658 3.214.000 
Adiantamento por conta imóveis 3.958.860 O 3.958.860 

Outros Valores Activos 8.511 O 8.511 

TOTAL DO ACTIVO 6.357.881 855.658 7.213.539 

Imposto sI rendimento 

Outros Valores Passivos 630.328 

TOTAL DO PASSIVO 630.474 

Valor do Fundo Lisbon Urban a 31-12-2010 6.583.065 

N° de Up' s emitidas 541.285 

Valor por UP 12,1619 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2011 

o Conselho de Administração 
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