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A CONJUNTURA ECONÓMICA EM 2002 

 

A conjuntura económica mundial no ano de 2002 caracterizou-se pela manutenção dos 

sinais de abrandamento económico já sentidos no ano de 2001, bem como pela 

manutenção e nalguns casos agravamento do ambiente de pessimismo, com claros 

efeitos na actividade económica. 

 

Tais sinais foram claramente agravados no último trimestre do ano com: 

• a publicação do índice de confiança dos consumidores e empresários, que na 

generalidade dos países apresentou uma evolução negativa; 

• crescimentos negativos do consumo privado, reflexo directo do ambiente de 

pessimismo; 

• crescimentos reduzidos na produção industrial, quando não negativos, como no 

caso do Reino Unido e da Zona Euro. 

 

Por outro lado, o agudizar das tensões no Médio Oriente e o espectro de um conflito 

armado no Iraque provocou não só o significativo incremento dos preços do petróleo 

(variação de 25% face a Dezembro de 2001, em euros), como também o agudizar do 

ambiente de pessimismo, com a consequente retracção não só do consumo privado 

como também das intenções de investimento das empresas.  

 

Tal ambiente de incerteza, embora a guerra seja já praticamente uma certeza, teve 

como reflexos imediatos, especialmente sentidos no último trimestre de 2002, a 

migração de recursos de activos financeiros com maior risco implícito para activos que, 

embora proporcionando menores rendibilidades, revelam um menor risco associado. 

 

Tal comportamento foi evidente, por exemplo, na trajectória descendente das taxas de 

rendibilidade das obrigações de dívida pública (OT’s a 10 anos) nas principais 

  



economias ao longo do mês de Dezembro, confirmando a tendência de reestruturação 

das carteiras para activos de menor risco associado.  

 

A CONJUNTURA ECONÓMICA NACIONAL EM 2002 

 

Os indicadores existentes relativamente ao quarto trimestre de 2002 permitem concluir 

por uma desaceleração acentuada da actividade económica em Portugal no ano de 

2002, mais acentuada no segundo semestre, sofrendo o indicador de sentimento 

económico idêntico comportamento de desaceleração.  

 

De acordo com os últimos dados revelados pelo Banco de Portugal o país poderá ter 

entrado numa situação de recessão técnica, atendendo à queda de 2,5% do PIB no 3º 

trimestre e à previsível queda no último trimestre do ano. 

 

Em relação ao sector da construção (neste se incluindo a actividade de obras públicas) 

assistiu-se a um claro abrandamento dos indicadores de actividade, reflectindo não só 

o abrandamento do investimento em habitação como também o decréscimo do 

investimento em obras públicas, em larga medida justificada pelas restrições 

orçamentais verificadas. 

 

Por outro lado a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor apresentou 

uma taxa de variação anual de 3,6% (três vírgula seis por cento), uma redução de 0,8% 

(zero vírgula oito por cento) em relação a 2001, comportamento que foi, em larga 

medida, fundamentado na desaceleração de crescimento do preço dos bens, em 

especial dos bens alimentares não transformados e produtos energéticos.  

 

O MERCADO IMOBILIÁRIO NACIONAL EM 2002 
 

O mercado imobiliário nacional assumiu no ano de 2002, à semelhança da 

generalidade dos sectores económicos, contornos de claro abrandamento, reflectindo o 

clima de fraca confiança vivido. 

 

Tal abrandamento foi especialmente sentido no sector habitacional, não só por força do 

elevado volume de construção verificado nos anos de 2000 e 2001 e de elevados 

“stocks” não escoados como também pelas acrescidas dificuldades criadas pela 

extinção do regime de crédito bonificado, causa directa do maior abrandamento na 

  



venda de habitações no segmento baixo e médio-baixo, com as inevitáveis 

consequências em termos de mobilidade e de escoamento de imóveis residenciais 

inseridos em outros segmentos. 

De igual modo o sector terciário (imóveis destinados a comércio e serviços) começou a 

sentir os efeitos do abrandamento da actividade económica a nível nacional e 

internacional, com o imediato congelamento dos planos de aquisição e/ou 

arrendamento de novas instalações por parte de algumas empresas (em especial 

multinacionais), tendo como consequências imediatas uma menor velocidade de 

escoamento dos designados “imóveis terciários”, quer em termos de compra e venda 

quer em termos de mercado de arrendamento, evidenciando já um movimento de queda 

dos valores de rendas nas zonas “prime” da cidade de Lisboa em alguns “office parks”. 

 

Tal tendência fez-se sentir, em especial, nos designados “office parks” situados no eixo 

Lisboa-Cascais onde, quer por força dos elevados valores de renda praticados quer por 

força de novos produtos lançados se assistiu a um movimento de desocupação de 

imóveis e/ou renegociação de contratos de arrendamento, reposicionando os valores de 

renda por metro quadrado a um nível mais competitivo face às zonas centrais de 

Lisboa. 

 

Por outro lado, e em parte justificado pela morosidade do processo de licenciamento em 

Portugal, volta-se a assistir à colocação no mercado de elevados “stocks” de escritórios 

numa conjuntura de clara desaceleração económica,  ficando o mercado “inundado” de 

novos produtos sem que exista, do lado da procura, intenções de ocupação de tais 

imóveis.  

 

Tal conjuntura não apresenta, no entanto, os contornos verificados no triénio 

1992/1994 devido à tendência ao “congelamento” de muitas intenções de investimento 

sem a prévia contratação de arrendamento ou venda, invertendo assim a tendência de 

construção de novos edifícios sem prévia contratação de ocupadores/compradores, 

prática habitual nos últimos anos, em que a procura latente apresentava-se superior à 

oferta, com as consequentes baixas taxas de desocupação.  

 

Por todos estes fenómenos, associados não só à sentida desaceleração económica como 

também ao ambiente de pessimismo e incerteza vividos é expectável que no decurso do 

ano de 2003 se assista ao crescimento dos “stocks” de imóveis terciários devolutos, 

tendência que deverá ser agravada pela colocação do mercado de diversos novos 

  



empreendimentos em fase de conclusão e sem ocupação pré-contratada, sendo por isso 

expectável a redução dos valores de arrendamento e compra e venda de imóveis 

devolutos. 

 Apesar da previsível queda dos valores de arrendamento e venda de escritórios e por 

força das referidas decisões de “congelamento” de decisões de investimento, a mesma 

não deverá atingir a amplitude sentida em anteriores períodos de desaceleração 

económica – por exemplo no triénio 1992/1994, sendo previsível que, num futuro 

próximo a “vacancy rate” do mercado de escritórios da Grande Lisboa venha a situar-se 

em valores de 8/10%. 

 

Por outro lado, e por força de medidas fortemente restritivas da despesa pública 

entretanto adoptadas pelo novo Governo por forma a assegurar o cumprimento das 

metas do Pacto de Estabilidade e Crescimento assistiu-se ao abrandamento não só do 

volume de novas obras públicas lançadas a concurso, com a respectiva dotação inscrita 

no Orçamento de Estado como também pela total paragem do processo verificado em 

anos anteriores de reinstalação, mediante arrendamento, de organismos e serviços 

públicos.   

 

O MERCADO DAS INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO EM 2002 

 

O mercado das instituições de investimento colectivo caracterizou-se em 2002, 

essencialmente, por 4 factores: 

 

• a redução do volume global sob gestão dos fundos de investimento mobiliário, 

essencialmente justificada pela erosão significativa do valor dos activos que 

compõem as respectivas carteiras e pela crescente procura, pelos aforradores, 

de produtos alternativos com menor volatilidade e risco associados; 

• a redução do número de fundos de investimento mobiliário existentes no 

mercado, fundamentada quer na liquidação de alguns fundos existentes quer 

em processos de fusão entre fundos existentes no mercado; 

• o crescimento significativo do volume global sob gestão dos fundos de 

investimento imobiliário, bem como do número de fundos de investimento 

existentes no mercado; 

• a autorização e início de actividade de alguns fundos de investimento imobiliário 

fechados de subscrição particular associados a promotores imobiliários e de 

algum modo instrumentais à respectiva actividade de promoção.  

  



 

 

 

O MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM 2002 

 

A actividade e o mercado das instituições de investimento colectivo imobiliário 

caracterizaram-se, em 2002, por 2 factores essenciais: 

 

 a entrada em vigor do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de Março, que institui o novo 

regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário em Portugal; 

 a manutenção da tendência de crescimento dos volumes sob gestão dos fundos 

de investimento imobiliário.  

 

Relativamente ao primeiro factor, e por força do amplo e prolongado debate levado a 

cabo sobre as propostas de Diploma legal apresentadas pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários foi publicado o Decreto Lei 60/2002 de 20 de Março que veio fixar, 

com efeitos a partir de 20 de Junho, o novo enquadramento legal dos fundos de 

investimento imobiliário em Portugal. 

 

Relativamente ao segundo factor assistiu-se ao consolidar da tendência de progressivo 

aumento do peso dos F.I.I. quando comparados com as demais instituições de 

investimento colectivo, evidenciando um crescimento de activos sob gestão de 

aproximadamente 21% por comparação a 31 de Dezembro de 2001 (dados provisórios 

da APFIN). 

 

Ainda relativamente a este aspecto assistiu-se a uma evolução do número de fundos de 

investimento imobiliário (F.I.I.) existentes no mercado, que passaram de 45 em 2001 

para 47 em 2002, não obstante a liquidação de 3 F.I.I. abertos, justificando-se tal 

crescimento pela autorização de novos F.I.I. fechados, alguns deles “instrumentais” e 

associados a empresas de promoção imobiliária, aproveitando por essa forma os 

benefícios fiscais dos F.I.I. à sua normal actividade de construção/promoção de activos 

imobiliários. 

 

Apesar do acentuado crescimento dos volumes sob gestão o mercado assistiu, no ano 

de 2002, a: 

 

  



 uma nítida redução das oportunidades de negócio típicas de fundos de 

investimento imobiliário; 

 redução das yields associadas a investimentos em zonas prime; 

 maior agressividade, em termos de contratação de novos investimentos, dos 

diversos intervenientes no mercado, justificada pela escassez de oportunidades 

de investimento, por crescentes níveis de liquidez dos fundos de investimento 

imobiliário, bem como pela agressividade de novos investidores chegados ao 

mercado de investimento imobiliário directo (Fundos de Pensões, por exemplo); 

 incremento do número de operações de investimento assentes no modelo de sale 

and lease back, essencialmente justificada pelas restrições sentidas em termos 

de concessão de crédito pelas instituições financeiras e pela tendência das 

empresas para, em períodos de desaceleração do crescimento económico, se 

concentrarem no seu core business, libertando-se assim do peso de activos cuja 

propriedade não seja essencial à respectiva actividade.  

 

 
A ACTIVIDADE DO LUSIMOVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM 

2002  
 

Decorrente da estratégia anteriormente definida e adoptada em 2001 verificou-se uma 

aposta clara, por parte da Sociedade Gestora, no crescimento do volume sob gestão do 

Lusimovest, procurando assim corresponder ao enorme interesse demonstrado pelos 

subscritores do Fundo. 

 

Por força de tal interesse o Fundo apresentava, em 31 de Dezembro, uma evolução do 

VLGF superior a 111% em relação a 31 de Dezembro de 2001, com activos sob gestão 

no montante global de € 109,148,581.54 (cento e nove milhões cento e quarenta e oito 

mil quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), evidenciando 

assim um crescimento bastante acima da média do mercado (aproximadamente 21%). 

 
Abaixo apresenta-se a estrutura de activos do Fundo por referência a 31 de Dezembro 

de 2002: 

 

  



ESTRUTURA DO ACTIVO 2002 VALOR %
D/O 70.281.308,62 64,39%

TOTAL LIQUIDEZ 70.281.308,62 64,39%

IMÓVEIS 38.814.926,56 35,56%
CONTAS DIVERSAS 52.346,36 0,05%
TOTAL DO ACTIVO 109.148.581,54 100,00%

 
 
 
O quadro acima evidencia ainda uma tendência de manutenção do nível de liquidez no 

ano de 2002, tendo a mesma reduzido de aproximadamente 66% para 64% do VLGF, 

devendo ser levado em linha de conta a entrada no fundo da totalidade do aumento de 

capital pela emissão de 1.000.000 de novas unidades de participação, cuja liquidação 

financeira teve lugar apenas em 30 de Dezembro de 2002. 

 

Apesar de tal facto a rendibilidade líquida situou-se nos 6% ao ano, o que se traduz 

numa rendibilidade bruta de 7,26% particularmente interessante para o tipo de 

participante deste fundo que, predominantemente, se encontra isento de imposto sobre 

o rendimento. 

 

O resultado líquido do exercício atingiu um montante de € 1.932.926,40 (um milhão 

novecentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), 

apresentando uma evolução significativa em relação ao ano anterior (aproximadamente 

180%) que deverá ser considerada levando em conta que o ano de 2002 representou o 

primeiro exercício completo do Fundo. 

 

À data de 31 de Dezembro de 2002 encontravam-se emitidas e em circulação 2.000.000 

de unidades de participação, correspondentes a dois terços do capital inicial  

autorizado para o Fundo. 

 

Em sede de novos investimentos foram ainda realizados quatro novos investimentos, 

que totalizaram € 19.473.173 (dezanove milhões quatrocentos e setenta e três mil cento 

e trinta e oito euros), estando a composição do património imobiliário, utilizando como 

critério de valor as respectivas funções, assim agregada: 

 

 

 

  



Composição das Aplicações Imobiliárias Valor Contabilístico Percentagem
ESCRITÓRIOS 12.159.247,63 31,33%
ARMAZENS 19.263.064,59 49,63%
HABITAÇÃO 7.392.614,34 19,05%

38.814.926,56 100,00%
 

 

Agregando as aplicações imobiliárias de acordo com os respectivos valores de 

investimento vs funções imobiliárias teremos a seguinte composição do património: 

 

até 250.000
250.000<500.000

500.000<1.000.000 1 1
1.000.000<2.500.000 1 1
2.500.000<5.000.000
5.000.000<10.000.000 1 1

>10.000000 1 1 2
Totais 2 2 1 5

totalDiscriminação (€) Escritórios  Armazens Habitação

   

 

Ao nível dos índices de ocupação o património imobiliário do Fundo apresentava, em 31 

de Dezembro de 2002, os valores abaixo discriminados, evidenciando uma taxa de 

ocupação média para a totalidade do património de 95,88%, fruto essencialmente da 

inexistência de situações de denúncia de contratos de arrendamento, atendendo à 

juventude dos mesmos e à não verificação dos respectivos prazos de duração inicial. 

 

Escritórios Armazéns Habitação
Taxa de Ocupação 91,97% 100,00% 100,00%

 

 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As aplicações financeiras das disponibilidades do F.I.I. apresentavam, à data de 31 de 

Dezembro de 2002, um saldo de € 70.281.308,62 (setenta milhões duzentos e oitenta e 

um mil trezentos e oito euros e sessenta e dois cêntimos), tendo sido recebidos no 

exercício de 2002 um montante global de juros de  € 736.746 (setecentos e trinta e seis 

mil setecentos e quarenta e seis euros), de acordo com o quadro a seguir reproduzido: 

  



 

ERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2003 

 incerteza económica e o fraco clima de confiança vivido, a nível nacional e 

al tendência deverá, em nosso entender, ver-se agravada quando analisada na óptica 

 por um razoável aumento da oferta de escritórios novos, fruto da conclusão de 

 , dos níveis de rendas 

 segundo o modelo de “sale and lease 

 imento, 

 iculdade na colocação, em sede de arrendamento, de 

 

pesar das perspectivas acima traçadas e não sendo neste momento ainda previsíveis 

DEPÓSITOS À ORDEM 70.281.308,62
JUROS  BRUTOS RECEBIDOS     736,746

VALOR DA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
A 31 DEZEMBRO 2002 70.281.308,62

 

 

P
 

A

internacional, fazem crer que o ano de 2003 não venha a ser muito diferente do ano de 

2002, com fracos (quando não nulos) níveis de crescimento económico. 

 

T

do mercado imobiliário, que deverá caracterizar-se, em traços gerais: 

 

diversos empreendimentos licenciados e iniciados sem ocupação pré contratada, 

que entrarão no mercado em fase de claro contra-ciclo; 

pela tendência de redução, em algumas localizações

praticados, bem como pela renegociação de contratos de arrendamento que se 

encontrem no final da respectiva duração; 

pelo acréscimo de negociações e operações 

back”, permitindo às empresas obter recursos financeiros através do respectivo 

património e libertando-as dos custos associados à detenção do mesmo; 

pelo papel preponderante, em termos de novas oportunidades de invest

que irão assumir as entidades arrendatárias em virtude do elevado risco 

associado a investimentos especulativos em períodos de retracção do 

crescimento económico; 

uma previsível maior dif

imóveis propriedade do Fundo, pelas razões económicas e de diminuição da 

procura atrás referidas. 

A

novos aumentos de capital no exercício de 2003 a actividade deverá centrar-se no 

desenvolvimento dos processos em curso e na concretização de novos investimentos 

adequados à filosofia de um fundo fechado, sem perder de vista o objectivo de níveis de 

  



segurança e rendibilidade, procurando assim a maximização da rendibilidade global do 

património. 

 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2003 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA 

Pedro Gaivã Presidente) 

Mário Quina 

Sofia rère 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 
 
 
 
1 - Introdução 
 

O LUSIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo comum de investimentos 
imobiliários, fechado e cujos valores constituem uma compropriedade pertencente aos 
detentores das respectivas unidades de participação. 
 
O LUSIMOVEST é administrado pela SANTANDER IMOVEST, Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., com sede em Lisboa, constituída em 8 de Maio 
de 1987, tendo iniciado a sua actividade em 19 de Julho de 2001. 

 
2 - Bases de Apresentação 
 

As demonstrações financeiras do Fundo – Balanço, Demonstração dos Resultados, 
Demonstração dos Fluxos Monetários – reportadas a 31 de Dezembro de 2002 foram 
elaboradas e apresentadas com base nos registos contabilísticos e de acordo com o 
Regulamento nº 96/16 – “Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário” -, emitido 
em 13 de Dezembro de 1996 pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e o Anexo 
é apresentado de acordo com o Regulamento nº 11/2002, emitido em 5 de Julho de 2002. 

 
3 – Políticas Contabilísticas 
 
 3.1. Princípios Contabilísticos 
 

O Regulamento que estabelece a “Contabilidade dos Fundos de Investimento 
Imobiliário” define o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário – 
PCFII, cujo normativo foi rigorosamente respeitado. 
 
As demonstrações financeiras, ora apresentadas, constituindo um todo coerente – 
conceito de unidade – seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII, 
designadamente: continuidade, consistência, materialidade, substância sobre a forma, 
especialização, prudência e independência. 
 
3.2. Critérios Valorimétricos 
 
Os valores são apresentados em euros, excepto quando expressamente indicado. 
 
Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII e que sucintamente se 
indicam: 
 
 - Disponibilidades 
 As disponibilidades à vista estão contabilizadas pelo valores imediatamente 

realizáveis. As disponibilidades a prazo estão contabilizadas pelos valores de 
constituição dos depósitos. Os juros devidos são especializados diariamente. 

 
 - Imóveis 

Os imóveis estão valorados pelo seu valor venal. 
 
 

  



 
 - Contas de Terceiros 

As dívidas activas estão valoradas a valor de possível realização. 
 
 - Unidades de Participação 

O valor da Unidade de Participação resulta da divisão do  capital do Fundo 
pelo número de Unidades de Participação em circulação. 

 
 - Outros Valores Patrimoniais 

Estão registados a valores nominais. 
 

As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas. 
 

4 – Anexo às Demonstrações Financeiras 
 
4.1. A diferença entre o valor contabilístico de cada imóvel e a média aritmética simples 
das avaliações periciais é o que se apresenta no quadro seguinte: 

 
 

Imóveis Valor  
Contabilístico (A)

Média dos Valores  
das Avaliações (B) 

Valia Potencial 
(B) - (A) 

1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL         
1.1. Construções Acabadas       
     1.1.1. Arrendadas       
          Habitação       
                1 Edifício - Rua António José Baptista, nº 112 a 132 em Setúbal  7,392,614.34 7,437,500.00 44,885.66
          Comércio       
          Serviços       
                1 Fracção - Av. Casal Ribeiro, 18, 18A e 18B em Lisboa 10,558,412.63 10,750,000.00 191,587.37
          Outros       
                 1 Edifício - Zona Industrial de Taveiro em Coimbra  18,382,849.09 20,920,000.00 2,537,150.91
                 1 Edifício - Rua Eugénio dos Santos, Lt 16  no Seixal  880,215.50 1,077,500.00 197,284.50
     1.1.2. Não arrendadas       
          Serviços       
                11 Fracções - Av. da Liberdade, 144-156 em Lisboa 1,600,835.00 1,695,000.00 94,165.00
        

TOTAL 38,814,926.56 41,880,000.00 3,065,073.44
 

 
4.2. Movimento das U.P.’s 
 

        
DESCRIÇÃO No Início Subscr. Resgates Dist. Res. Outros Res. Per. No Fim 

        
Valor base 50.000.000,00 50.000.000,00  100.000.000,00

Diferença em subs. e resgates  4.106.000,00       4.106.000,00

Resultados distribuídos   

Resultados acumulados  694.455,47 694.455,47

Ajustamentos em imóveis 365.707,91 1.143.515,80 1.509.223,71

Resultados do período 694.455,47 -694.455,47      1.932.926,40 1.932.926,40

SOMA 51.060.163,38 54.106.000,00 1.143.515,80 1.932.926,40 108.242.605,58

Nº de unidades de 
participação 

1.000.000 1.000.000  2.000.000

Valor unidade de participação 51,0602  54,1213

  



4.3. Inventário das Aplicações em Imóveis: 
 

 

 

Descrição dos Imóveis Área 
(m2) Adiantamentos Data da 

Avaliação 1 
Valor da 

Avaliação 1 
Data da 

Avaliação 2 
Valor da 

Avaliação 2 
Valor do 
Imóvel 

1. IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL   

1.2. Construções Acabadas   
1.2.1. Arrendadas   
Habitação   
1 Edifício – R. António José Baptista, nº 112 a 132 em Setúbal 10,507 20-Nov-02 7,325,000.00 20-Nov-02 7,550,000.00 7,392,614.34
Comércio   
Serviços   
1 Fracção - Av. Casal Ribeiro, 18, 18A e 18B em Lisboa 11,355 20-Nov-02 10,600,000.00 20-Nov-02 10,900,000.00 10,558,412.63
Outros   
1 Edifício - Zona Industrial de Taveiro em Coimbra (b) 34,510 23-Dez-02 21,000,000.00 28-Dez-02 20,840,000.00 18,382,849.09
1 Edifício - Rua Eugénio dos Santos, Lt 16  no Seixal 1,750 6-Dez-02 1,075,000.00 12-Dez-02 1,080,000.00 880,215.50
1.2.2. Não arrendadas   
Serviços   
11 Fracções - Av. da Liberdade, 144-156 em Lisboa 632 20-Nov-02 1,680,000.00 20-Nov-02 1,710,000.00 1,600,835.00

  

TOTAL    41,680,000.00  42,080,000.00 38,814,926.56

 
 
4.4. Inventário da Carteira de Títulos e das Participações Financeiras 
 

Não aplicável. 
 
 

4.5. Valorimetria da Carteira de Títulos 
 

Não aplicável. 
 
 

4.6. Derrogação do PCFII 
 

Não aplicável. 
 
 

4.7. Liquidez do Fundo 
 
 

CONTAS Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final 

Numerário  
Depósitos à ordem 35.617.972,24   57.466.418,05 22.803.081,67 70.281.308,62
Depósitos a prazo e com pré-aviso  
Certificados de depósito  
Outras contas com disponibilidades  
TOTAL 35.617.972,24 57.466.418,05 22.803.081,67 70.281.308.62

 
 
 

  



4.8. Dívidas de Cobrança Duvidosa 
 
       Não aplicável. 
 
4.9. Comparabilidade das Demonstrações Financeiras 
 
        As demonstrações financeiras do exercício são comparáveis com as do exercício 
anterior. 
 
4.10. Garantias Reais Prestadas pelo Fundo 
 

Não aplicável. 
 

4.11. Provisões 
 
         Não aplicável. 

 
4.12. Impostos Retidos na Fonte por Rendimentos do Fundo 
 

• Imposto retido por aplicações financeiras .................    147.349,19 
• Imposto por rendimentos prediais .............................    473.166,05 

 
 

Os impostos retidos obedecem ao estabelecido no artigo 22º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais com a redacção dada pela Decreto-Lei nº. 198/2001, de 3 de 
Julho. 

 
4.13. Responsabilidades 
         

Tipo de Responsabilidade Montantes 
 No Início No Fim 

Operações a prazo de compra – Imóveis  
Operações a prazo de venda – Imóveis  
Valores recebidos em garantia 598.560,00 
Valores cedidos em garantia  
Outros  
TOTAL 598.560,00 

 
4.14. Outras Notas 
 

• Contas de regularização 
 Activo Passivo 
- Proveitos a receber   
    Juros de aplicações financeiras ............................. 51.992,96  
- Despesas com custo diferido   
    Despesas com imóveis ............................................     353,40  
- Custos a pagar   
    Impostos directos a pagar .......................................    10.398,59 
- Receitas com proveito diferido   
    Rendas ....................................................................  254.537,08 
- Outras contas de regularização   
    Operações a regularizar...........................................  105.456,76 
 52.346,36 370.392,43 

 
Os proveitos a receber respeitam a juros de depósitos à ordem. 

  



As receitas com proveito diferido traduzem as rendas cobradas adiantadamente. 
 
• Outros elementos patrimoniais 
 

- Contas de Terceiros  
    Comissões a pagar .............................................................   58.276,28 
    Sector Público Administrativo ............................................. 473.166,05 
    Outros credores ..................................................................    __  4.141,20 
 535.583,53 

 
As dívidas ao “Sector Público Administrativo” referem-se a impostos a pagar. 
 
 
• Pessoal/Remunerações 

 
Todo o pessoal está afecto à Sociedade Gestora. 

                               Ao Fundo não está afecto qualquer tipo de remuneração. 
 
 

•     Custos e proveitos 
   

A. Custos 
 

- Comissões  
    Comissão de gestão ........................................................  512.783,71 
    Comissão de depósito .....................................................  5.269,12 
    Comissão de supervisão............................................... 18.195,01 
- Impostos e Taxas  
    Impostos indirectos ..........................................................  
    Impostos directos ............................................................. 620.515,24 
- Fornecimento e Serviços Externos  
    Condomínio ...................................................................... 7.770,75 
    Seguros ............................................................................ 42.005,48 
    Outros Encargos  
        Publicações obrigatórias .............................................. 2.277,06 
        Custo das avaliações ................................................... 4.016,99 
        Custos com advogados ................................................ 679,60 
        Custos com Roc........... ................................................ 4.141,20 
        Custos diversos............ ................................................ 117,00 
- Perdas imputáveis a exercícios anteriores  
     Seguros ........................................................................... 96.17 
      Diversos ......................................................................... 4.628,90 

 
B. Proveitos 
 

- Juros e proveitos equiparados ........................................... 736.746,00 
- Rendimento de Imóveis  
    Rendas ............................................................................. 2.415.702,66 
- Ganhos imputáveis a exercícios anteriores   
    Juros depósitos à ordem...................................................  2.973,97 

 
• Fluxos Monetários 

 2001 2002 
- Disponibilidades no fim do período   
    Depósitos à ordem 35.617.972,24   35.617.972,24 
    Depósitos a prazo _____________ _____________ 
 35.617.972,24  35.617.972,24 
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ERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS  

E 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
 
 

Introdução 

gislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal 
elatório de Auditoria sobre a informação financeira 
tório de gestão e nas demonstrações financeiras do 
m 31 de Dezembro de 2002 do fundo de investimento 
ado LUSIMOVEST– FUNDO DE INVESTIMENTO 
erido pela – SANTANDER – IMOVEST - Sociedade 
dos de Investimentos Imobiliários, S.A. as quais 
 Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia 
.148.581 euros e um total de capital do Fundo de 
ros, incluindo um resultado líquido de 1.932.926 
stração dos resultados e a Demonstração dos fluxos 
exercício findo naquela data, nos correspondentes 
eira de aplicações. 

Responsabilidades 

idade da referida entidade gestora: 
ração de demonstrações financeiras que apresentem 
a verdadeira e apropriada a posição financeira do 
o resultado das suas operações e os fluxos 

rios; 
ração de informação financeira de acordo com os 
os contabilísticos geralmente aceites em Portugal 
 Fundos de Investimento Mobiliário, e que esta seja 
a, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
e exigido pelo Código dos Valores Imobiliários; 
ção das políticas e critérios contabilísticos previstos 
lação aplicável e no regulamento de gestão do Fundo; 
tenção de um sistema de controlo interno apropriado; 

e qualquer facto relevante que tenha influenciado a 
sição financeira ou resultados do Fundo;  
rcimento e a divulgação dos prejuízos causados por 
corridos no processo de valoração e divulgação do 
 unidade de participação. 
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3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação 

financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 
referidos, designadamente sobre se é  completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores 
Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e 
independente baseado no nosso exame. 

 
 

Âmbito 

 
4. O exame a que procedemos à informação financeira contida nos 

documentos de prestação de contas do Fundo de Investimento 
Imobiliário LUSIMOVEST foi efectuado de acordo com as Normas 
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e 
executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável 
sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções 
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das 
quantias e divulgações constantes das demonstrações 
financeiras; 

- a verificação da conformidade da composição do Fundo com 
as regras e limites definidos; 

- a apreciação sobre se é adequada a avaliação dos valores do 
Fundo; 

- a apreciação sobre o adequado cumprimento das políticas de 
investimento; 

- a apreciação da aplicação dos resultados do Fundo; 
- a verificação da inscrição dos factos sujeitos a registo 

relativos aos imóveis do Fundo; 
- a verificação quanto à existência ou não de operações 

vedadas ou que impliquem conflitos de interesses; 
- a verificação do controlo dos movimentos de subscrição; 
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; 
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a  

apresentação das demonstrações financeiras; e 
- a apreciação se a informação financeira é completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 
 
5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da 

informação financeira constante do relatório de gestão com os 
restantes documentos de prestação de contas. 

 

  



6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável 
para a expressão da nossa opinião. 

 
 

Opinião 

 
7. Em nossa opinião, a informação financeira contida nos documentos 

de prestação de contas acima referidos apresenta de forma verdadeira 
e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes,  a 
posição financeira do fundo de investimento imobiliário 
LUSIMOVEST– FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, em 31 
de Dezembro de 2002, o resultado das suas operações e os fluxos 
monetários no exercício findo naquela data, em conformidade com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os 
Fundos de Investimento Imobiliário, e a informação neles constante é 
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
 
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003 
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