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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

A economia mundial voltou a expandir-se em 2012, embora tenha registado o segundo ano sucessivo 
de abrandamento. A conjuntura económica internacional continuou condicionada por um crescimento 
modesto da atividade no setor industrial, reflexo da fraca procura, nomeadamente por parte das 
principais economias, e consequente desaceleração das transações de comércio internacional. 

A procura manteve-se condicionada, em diversos casos, pelo ambiente de desalavancagem, quer de 
empresas, quer sobretudo de famílias, nomeadamente nas regiões desenvolvidas, e pela ausência de 
tração dos estímulos monetários, quer convencionais, quer não convencionais, à economia real. 

Adicionalmente, com o rácio de dívida sobre o PIB a atingir, em diversos casos, o nível mais elevado 
desde a Segunda Guerra Mundial, vários Governos continuaram a ser forçados a seguir políticas 
orçamentais restritivas, procurando alcançar saldos orçamentais primários positivos que permitam 
inverter a tendência de subida da dívida pública, atribuindo-lhe assim um caráter de sustentabilidade. 
Nas poucas economias em que se assistiu a algum estímulo orçamental, o impacto no crescimento não 
foi significativo, uma vez que o setor privado manteve uma toada de contração do consumo. 

O ano de 2012 ficou marcado pela propagação da crise da dívida soberana no seio da Europa, após o 
contágio da mesma à dívida italiana e espanhola, situação agravada ainda pelas incertezas políticas em 
alguns países, pelo pedido de assistência ao setor financeiro por parte de Espanha, e pela necessidade 
de aprovação de um novo pacote de auxílio financeiro à Grécia, mesmo após o processo de 
reestruturação da dívida pública daquele Estado Membro ainda durante o 1º trimestre de 2012. Com o 
receio dos investidores acerca da situação das finanças públicas a agravar-se até meados do ano, 
alguns Governos reforçaram as medidas de austeridade.  

Os responsáveis governamentais e dos bancos centrais continuaram, em 2012, a implementar medidas 
para estabilizar os mercados financeiros e impulsionar a atividade económica, medidas que acabaram 
por despoletar uma evolução mais favorável do sentimento durante a segunda metade do ano. 

Na Europa, a nível dos Governos, destaque para os novos compromissos no sentido de reforçar a 
coordenação das politicas económicas, de fiscalização orçamental, e de aumento do poder de 
intervenção dos mecanismos de estabilização financeira, desta feita junto do setor bancário, tendo para 
isso sido dados os primeiros passos com vista à criação de um mecanismo único de supervisão 
bancária. 

 A nível da política monetária, realce para a introdução de novos estímulos, nomeadamente o anúncio 
da criação, por parte do Banco Central Europeu (BCE), do programa Transações Monetárias Definitivas 
(na sigla inglesa, OMT - Outright Monetary Transations), o novo mecanismo de intervenção do banco 
central no mercado da dívida, assim como a decisão de reduzir a principal taxa diretora para um mínimo 
de 0.75% em julho, e, para a realização de um segundo leilão de cedência de liquidez a 3 anos, em 
fevereiro. 

Nos EUA, a Reserva Federal reforçou a compra de títulos do Tesouro e anunciou a aquisição de títulos 
de dívida hipotecária, enquanto no Japão o banco central aumentou, por seis vezes, a dimensão do 
programa de compra de ativos financeiros. 

Apesar disso, ao longo do ano, as estimativas de crescimento económico das instituições internacionais 
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a OCDE, entre outras, foram sucessivamente sido 
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revistas em baixa, em conformidade com a deterioração dos indicadores económicos em muitas regiões 
do globo. Na atualização mais recente das estimativas económicas, em janeiro de 2013, o FMI 
estimava que a economia mundial terá crescido 3,2% em 2012, percentagem inferior aos 3,3% 
estimados em setembro de 2012. O FMI continuou a alertar para o fato dos diversos riscos, quer de 
natureza orçamental, quer financeira, serem ainda muito elevados, embora tenha reconhecido que, 
caso não se materializem, e caso as condições financeiras continuem a melhorar, o crescimento pode 
vir a ser mais elevado do que o atualmente previsto para 2013. 

De acordo com o Eurostat, o crescimento na Área Euro em 2012 terá voltado a contrair, desta feita -
0,4%, tendo a economia voltado a cair em recessão pela segunda vez em quatro anos. Esta retração 
assentou, primordialmente, na procura doméstica. 

Pela negativa, sublinhe-se o desempenho das economias periféricas, que terão averbado uma 
contração. Quanto aos restantes Estados Membros da Área Euro, nomeadamente os principais, 
embora tenham crescido, registaram fortes abrandamentos. O desemprego na região continuou a 
aumentar em 2012, tendo a taxa de desemprego atingido 11,8%, perto do final do ano, o nível mais 
elevado desde o verão de 1990. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 
  Taxas de variação (%)  Taxas (em %) 
  PIB  Inflação (b)  Desemprego (b) 

  2011 2012  2011 2012  2011 2012     
União Europeia (a)  1.5 

 
-0.3 

 
 3.1 2.7  9.7 10.5 

Área do Euro  1.4 -0.4  2.7 2.5  10.1 11.3 
Alemanha  3.0 0.7  2.5 2.1  5.5 5.5 
França  1.7 0.2  2.3 2.3  9.6 10.2 
Reino Unido  0.9 -0.3  4.5 2.7  8.0 7.9 
Espanha  0.4 -1.4  3.1 2.5  21.7 25.1 
Itália  0.4 -2.3  2.9 3.3  8.4 10.6 
EUA  1.8 2.3  3.1 2.0  9.0 8.2 
Japão  -0.6 2.0  -0.3 0.0  4.6 4.5 
Rússia  4.3 3.6  8.4 5.1  6.5 6.0 
China  9.3 7.8  5.4 3.0  4.1 4.1 
Índia  7.9 4.5  10.2 9.6  n.d. n.d. 
Brasil  2.7 1.0  6.6 5.2  6.0 6.0 
          
Fontes: FMI: World Economic Outlook - Update - Janeiro de 2013       
(a) Comissão Europeia: European Economic Forecast - Novembro de 2012     
(b) FMI: World Economic Outlook - Setembro de 2012 (para os países não membros da UE)     
     
 
 
 

    

Nos EUA, apesar da crescente incerteza relacionada com o forte ajustamento orçamental previsto para 
2013, o crescimento teve um contributo positivo para o sentimento dos investidores, tendo a atividade 
mantido um ritmo de expansão ligeiramente acima do inicialmente esperado. Destacou-se a substancial 
melhoria do mercado habitacional, quer ao nível de preços, quer ao nível de vendas. 

Embora os níveis de crescimento mais elevados tenham sido registados pelas economias emergentes, 
este bloco evidenciou também algum abrandamento no decurso de 2012, sobretudo na segunda 
metade do ano. O mesmo foi, por um lado, resultado do enfraquecimento dos seus principais parceiros 
comerciais e, por outro, das políticas macroeconómicas de contenção implementadas ainda durante 
2011, a fim de prevenir o aparecimento de pressões inflacionistas.  
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Assim, em 2012, em muitas destas economias as políticas monetárias foram novamente objeto de 
ajustamento, desta feita no sentido expansionista. 
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Ainda assim, a atenção dos investidores esteve centrada quer na China, onde no verão o crescimento 
económico registado foi o mais baixo desde o início de 2009, quer no Japão, onde a atividade voltou a 
terreno negativo. 

Destaque ainda para o desempenho da economia brasileira, cuja expansão foi muito inferior à 
esperada. O Banco Central do Brasil destacou-se, aliás, ao decretar sete reduções da taxa diretora, 
enquanto, por seu lado, o governo anunciou novos estímulos ao consumo e ao investimento.  

Em 2012, a nível global, a inflação não constituiu um obstáculo à implementação de medidas de 
estímulo à economia, uma vez que se observou uma tendência de moderação, enquanto as expetativas 
para a evolução do nível dos preços permaneceram ancoradas. 

Na Área Euro, a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registou 
uma taxa de variação média de 2,5%, abaixo dos 2,7% de 2011, tendo o principal contributo para o 
arrefecimento dos preços vindo da componente energética. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS DA UNIÃO EUROPEIA E ÁREA DO EURO 
 
  União Europeia  Área do Euro 

Taxas de variação (em %)  2011 2012  2011 2012    
Produto Interno Bruto (PIB)  1.5 -0.3  1.4 -0.4 
Consumo privado  0.1 -0.6  0.1 -1.0 
Consumo público  -0.1 0.0  -0.1 -0.2 
FBCF  1.4 -2.2  1.5 -3.5 
Procura Interna  0.3 -0.7  0.3 -1.3 
Exportações  6.4 2.2  6.3 2.5 
Importações  4.1 0.1  4.2 -0.5 

       
Taxas (em %)       

Taxa de Inflação (IHPC)  3.1 2.7  2.7 2.5 
Taxa de desemprego  9.7 10.5  10.1 11.3 
Saldo do Setor Púb. Adm. (em % do 
PIB) 

 -4.4 -3.6  -4.1 -3.3 
       Fonte: Eurostat 
Valores de 2012: Comissão Europeia: European Economic Forecast - novembro de 2012 
Comissão Europeia: European Economic Forecast - novembro de 2012 
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ECONOMIA PORTUGUESA 

No decurso de 2012 prosseguiu o processo de ajustamento da economia portuguesa caraterizado pela 
redução das necessidades de financiamento líquidas dos diversos setores da economia, bem como 
pelo ajustamento do balanço dos bancos através do aumento dos rácios de solvabilidade e da redução 
dos rácios de transformação. 

A atividade económica, nos primeiros três trimestres de 2012, decresceu -3,0%, se comparada com o 
mesmo período de 2011, tendo-se assistido a variações negativas em cadeia nos três períodos já 
conhecidos. Este desempenho resultou do contributo negativo do consumo privado, do consumo 
público e do investimento, atenuado apenas pelo desempenho das exportações líquidas. 

  

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 

Taxas de variação (em %) 2010 2011 2012 (a) 

Produto Interno Bruto 1.4 -1.7 -3.0 

Consumo privado 2.1 -4.0 -5.9 
Consumo público 0.9 -3.8 -3.3 
FBCF -4.1 -11.3 -14.1 
Procura Interna 1.8 5.8 n.d. 
Exportações 8.8 7.5 4.3 
Importações 5.4 -5.3 -6.6 

Taxas (em %)    
Taxa de Inflação (IHPC) 1.4 3.7 2.8 
Taxa de desemprego 10.8 15.5 16.4 
Défice do SPA (em % do PIB) -9.8 -4.4 -5.0 
Dívida Pública (em % do PIB) 93.5 108.1 119.1 
    Fonte: INE   

Quer o consumo privado, com uma queda de -5,8%, quer o consumo público, que contraiu -4,3%, 
contribuíram para o decréscimo da atividade económica durante o período em causa. Tal deveu-se, em 
parte, à política orçamental contracionista num contexto de implementação do Programa de Apoio 
Económico e Financeiro a Portugal. Também se assistiu a um agravamento da confiança dos 
consumidores, tendo este sido evidente no terceiro trimestre. 

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) diminuiu -14,9%, com forte expressão na componente da 
construção e de equipamento de transporte. Tal foi consequência, sobretudo, do nível de atividade 
económica e do decréscimo do investimento público.  

Registe-se o comportamento do comércio internacional. Por um lado, as exportações cresceram 9,3%, 
por outro lado, as importações diminuíram -3,0%. Apesar do abrandamento da economia mundial, 
observou-se um aumento da quota das exportações portuguesas ao longo de 2012. As exportações 
destinadas ao mercado extracomunitário aumentaram 24,5%. Por seu lado, a queda das importações 
deveu-se, sobretudo, à contração da procura interna.  

Quanto à inflação, o IHPC português registou, nos primeiros 11 meses de 2012, uma taxa de variação 
média de 2,8%, 0,3 pontos percentuais acima da Área Euro. Esta resultou, em parte, do aumento do 
preço dos bens energéticos e do acréscimo do IVA.  

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego manteve a tendência de subida em 2012. Em termos 
médios, esta fixou-se em 15.7%, sendo a população desempregada de 923,2 mil indivíduos, um 
aumento de 19,7% face ao mesmo período de 2011. 
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MERCADO IMOBILIÁRIO 

INTERNACIONAL 

Em 2012 a zona Euro continuou mergulhada num clima de incerteza, resultante da crise da dívida 
soberana e do abrandamento económico, com as diferenças económicas entre o Norte e o Sul da 
Europa a persistirem, a Alemanha a permanecer no topo da tabela, enquanto a Europa do Sul 
enfrentava um cenário deveras mais adverso. 

A situação económico-financeira teve um impacto direto no desempenho do mercado imobiliário global, 
que apresentou vários sinais de divergência. No que diz respeito ao mercado global de investimento e, 
em linha com a tendência dos últimos dois anos, manteve-se uma base consistente de atividade 
transacional, nomeadamente em ativos premium localizados nas principais capitais europeias. Em 
contrapartida, os volumes de arrendamento enfraqueceram à medida que os ocupantes adotaram 
estratégias de retração, face à grande incerteza instalada. 

No segmento de escritórios constatou-se uma diminuição ao nível das rendas. O crescimento em 
muitos mercados relativamente saudáveis, como a Alemanha, os Países Nórdicos e Londres, sofreu 
uma perda de vitalidade, enquanto os países mais afetados pela crise económica da Zona Euro 
registaram quebras acentuadas nas rendas. 

No mercado de investimento verificou-se que as transações foram realizadas com um maior volume de 
capitais próprios, tendo a procura incidido em edifícios de escritórios prime nos mercados mais líquidos 
de Londres, Paris e algumas das principais cidades alemãs e nórdicas.  
NACIONAL  

No último ano a conjuntura económica e social em Portugal ficou marcada pelo aumento do défice 
público, do endividamento externo e do desemprego, que foi especialmente adverso para os setores 
privado e financeiro. Este enquadramento conduziu a uma política restritiva de concessão de crédito 
com as consequentes repercussões no mercado imobiliário nacional.  

No mercado de arrendamento de escritórios, os ocupantes continuaram focados na diminuição da sua 
estrutura de custos. Em reação a esta situação, os proprietários têm-se revelado disponíveis na 
negociação dos contratos, reduzindo o valor das rendas e concedendo mais incentivos aos inquilinos, 
recebendo, como contrapartida, o alargamento dos prazos contratuais. 

Em contra ciclo, o comércio de rua nas zonas prime de Lisboa continua a ser o segmento mais 
resiliente à crise, atenta a procura sustentada, por parte de várias marcas de luxo, conjugada com o 
elevado poder de compra de estrangeiros e turistas provenientes de economias emergentes. 

O aumento do desemprego e a elevada quebra no consumo privado afetaram o segmento industrial e 
logístico, que, apesar da subida das exportações, ficou marcado por uma pressão descendente sobre 
os valores, resultado de uma acentuada queda da procura. 

A compra e venda de habitação tem registado uma diminuição da procura resultante, 
fundamentalmente, da subida das taxas de juro, das restrições das instituições financeiras à concessão 
de crédito, bem como da falta de confiança das famílias. Todavia, consequentemente tem surgido um 
mercado de arrendamento habitacional mais eficaz e racional. 

O mercado de investimento continua a apresentar uma fraca performance. Na origem estiveram o 
agravamento do rating da divida soberana, a falta de confiança dos investidores, a ausência de 
financiamento e o débil desempenho dos mercados. Contudo, se é certo que as perspetivas não são 
animadoras, também é certo que há novos players emergentes com interesse no mercado nacional - 
investidores privados e grupos familiares - que vêm substituir os tradicionais investidores institucionais, 
agora afastados do mercado nacional. Com efeito, estima-se uma crescente procura focada no 
aproveitamento das descidas dos preços e subida das taxas de retorno. 
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MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 

Em 31 de Dezembro de 2012, o valor líquido dos fundos de investimento imobiliário ascendia a 11.445 
milhões de euros (M€), o que traduz um acréscimo de 178 milhões de euros relativamente ao início do 
ano. 

O volume sob gestão manteve uma ligeira tendência de crescimento ao longo do ano. Os Fundos 
Imobiliários Fechados aumentaram 291 M€ e os Fundos Especiais de Investimento Imobiliário 
Fechados (FEIIF) 148 M€, contudo, os Fundos Imobiliários Abertos baixaram 261 M€. 

 
 

MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 

Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 

 

Em 2012 foram constituídos 5 fundos imobiliários, maioritariamente fechados, e registou-se a liquidação 
de 12 fundos, baixando para 254 o número de fundos imobiliários portugueses em atividade. 

Os fundos imobiliários portugueses representados por 36 sociedades gestoras. As cinco maiores 
sociedades concentravam 46% do volume total gerido e a Fundger ocupava o primeiro lugar no ranking 
por montante, com uma quota de 13,1%. 
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ATIVIDADE DO FUNDO 

 
Caracterização 

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado SOLID iniciou a sua atividade em 11 de Março de 2004, 
com um capital social inicial de 8.000.000 € e com uma duração de 10 anos, prorrogável por períodos 
de 10 anos.  

O fundo foi constituído com o objetivo de alcançar numa perspectiva de médio e longo prazo, uma 
valorização crescente de capital, através da constituição e gestão de uma carteira de valores 
predominantemente imobiliários de acordo com a legislação em vigor, do qual farão parte prédios 
urbanos enquadrados no mercado de arrendamento e compra e venda destinado a comércio, serviços, 
habitação e terrenos destinados à execução de programas de construção. 

 

Estratégia de Investimento 

O património imobiliário do Fundo é constituído por terrenos urbanizados destinados ao 
desenvolvimento imobiliário na área da logística de Aveiras de Cima e outros destinados à promoção 
imobiliária habitacional na Quinta dos Arcos, em Armação de Pêra; a saber: 

1. Aveiras Logistic Park: 

• Trata-se de um terreno destinado à construção de um parque de logística, sito em Vale Maçarouco, 
Aveiras, e inserido no Parque Industrial de Aveiras. Tem um potencial de construção para 30 armazéns 
de logística, englobando áreas administrativas e estacionamento à superfície.; 

• Procedeu-se à divulgação do Aveiras Logistic Park no site do Lar Doce Lar em 
http://www.fundger.imobiliario.com.pt. 

2. .Quinta dos Arcos: 

• Trata-se de um conjunto habitacional sito em Armação de Pêra, Silves, que engloba 26 lotes 
destinados à construção de habitações e pequeno comércio, dispondo de estacionamento; 

• Engloba um lote (lote 3) já totalmente construído e em fase final de comercialização, com apenas 4 
frações disponíveis;  

• No decorrer do exercício em análise, não foi concretizada nenhuma venda, o que decorre das 
condições atuais do mercado imobiliário e da economia nacional; 

• Procedeu-se à divulgação do Lote 3 da Quinta dos Arcos no site do Lar Doce Lar em 
http://www.fundger.imobiliario.com.pt. 

O Fundo não tem endividamento bancário, tendo sido integralmente pago o empréstimo à construção 
do lote 3 da Quinta dos Arcos, em fase final de venda. 

 

Avaliação do desempenho 

No final do ano, o Ativo Imobiliário do Fundo encontrava-se avaliado em 16.702.191 euros e o valor 
global líquido era de 16.003.674 euros. 

Durante o exercício de 2012, apurou-se um Resultado Líquido do Exercício negativo de -1.289.228 
euros, para o qual contribuíram as menos-valias por reavaliação de Imóveis de 1.114.731 euros. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS 
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VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 31-Dez-12
(euros)

VALOR GLOBAL
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA
     1.1. Terrenos
          1.1.1. Urbanizados
               Não Arrendados
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 7, Armação de Pera- Silves 827,695
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 8, Armação de Pera- Silves 827,985
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 9, Armação de Pera- Silves 827,117
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 10, Armação de Pera- Silves 968,749
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 12, Armação de Pera- Silves 878,848
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 25, Armação de Pera- Silves 1,052,719
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 26, Armação de Pera- Silves 672,862
     1.3. Outros Projectos de Construção
          Outros
Prédio Urbano Vale Maçarouco Vale Maçarouco / Vale Bragado, Aveiras de Cima 10,154,612
Prédio Urbano Qta.  Arcos Lot 3, Armação de Pera- Silves 491,604
7 - LIQUIDEZ
   7.1. À vista
      7.1.2. Depósitos à Ordem 3,011
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR
   9.2. - Valores Passivos
      9.2.2. Outros -701,528
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 16,003,674

 1 



 
 

2011
Activo Mv/Af mv/df Activo Activo
bruto líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 2012 2011

ACTIVOS IMOBILIARIOS
31 Terrenos 2,535,195 3,520,779 - 6,055,975 6,055,975 CAPITAL DO FUNDO
32 Construções 5,938,029 4,708,187 - 10,646,217 11,760,947 61 Unidades de participação 8,000,000 8,000,000
34 Adiantamentos por compra de imóveis - - - - - 62 Variações patrimoniais - -

- - - 64 Resultados transitados 9,292,901 9,522,189
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 8,473,225 8,228,967 - 16,702,191 17,816,922 65 Resultados distribuidos - -

66 Resultado líquido do exercício (1,289,228) (229,288)
CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 16,003,674 17,292,901

24 Unidades de participação - - - - -
AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

CONTAS DE TERCEIROS 47 Ajustamentos de dividas a receber - -
412 Devedores por rendas vencidas - - - 48 Provisões acumuladas - -

413+….+419 Outras contas de devedores - - - TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -
TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - -

CONTAS DE TERCEIROS
DISPONIBILIDADES 422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

12 Depósitos à ordem 3,011 3,011 33,513 423 Comissões e outros encargos a pagar 54,197 -
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso - - 50,000 424+…+429 Outras contas de credores 588,341 540,033

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3,011 3,011 83,513 432 Empréstimos não titulados - -
44 Adiantamentos por venda de imóveis - -

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 642,538 540,033
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de proveitos - - 68 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
52 Despesas com custo diferido - - - 53 Acréscimos de custos 47,940 47,996
58 Outros acréscimos e diferimentos - - 475 56 Receitas com proveito diferido - -

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS - - 543 58 Outros acréscimos e diferimentos 11,050 20,046
TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 58,990 68,042

TOTAL DO ACTIVO 8,476,236 8,228,967 - 16,705,202 17,900,977 TOTAL DO PASSIVO 16,705,202 17,900,977

Número total de unidades de participação
em circulação 16,000 16,000 Valor unitário da unidade de participação 1,000.23 1,080.81

ACTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SOLID

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

2012
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CUSTOS 2012 2011 PROVEITOS 2012 2011

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

711+718        De operações correntes - 4,344 812         Da carteira de títulos e participações - -
COMISSÕES 811+818         Outros, de operações correntes 216 578

722         Da carteira de títulos e participações - - RENDIMENTO DE TITULOS
723         Em activos imobiliarios - 65,557 822+…+825         Da carteira de títulos e participações - -

724+…+728         Outras, de operações correntes 94,763 99,534 828         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 1,114,731 103,409 833         Em activos imobiliarios - 141,644

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 - 9,900 851         De ajustamentos de dividas a receber - -
7412+7422         Impostos indirectos 41,004 28,163 852         De provisões para encargos - -
7418+7428         Outros impostos 56 124

PROVISÕES DO EXERCICIO 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIARIOS - -
751         Ajustamentos de dividas a receber - -
752         Provisões para encargos - - 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES 0 291
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 17,560 60,220 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 216 142,513
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES - 836

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 1,268,114 372,087 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
882    Ganhos extraordinários - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883    Ganhos de exercicios anteriores - -
782          Perdas extraordinárias - - 884+…+888    Outros ganhos eventuais - 291
783          Perdas de exercícios anteriores 21,329 5 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS - 291

784+…+788          Outras perdas eventuais - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 21,329 5

66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - - 66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 1,289,228 229,288
TOTAL 1,289,443 372,092 TOTAL 1,289,443 372,092

Resultados da carteira de titulos - - Resultados eventuais (21,329) 286
Resultados de activos imobiliarios (1,132,291) (87,542) Resultados antes de imposto s/ rendimento (1,289,228) (219,387)
Resultados correntes (1,267,898) (229,574) Resultados Liquidos do periodo (1,289,228) (229,288)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SOLID

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

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

RECEBIMENTOS:
   Alienação de activos imobiliários 0 682,825
   Adiantamentos por conta de venda de act. Imob. 0 25,675
   Outros recebimentos de activos imobiliários 0 0 0 708,500

PAGAMENTOS:
   Aquisição de activos imobiliários 0 0
   Comissões em activos imobiliários 0 65,557
   Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 5,266 56,906
   Construções/Projectos em Curso+Grandes Reparações 63 36,415
   Adiantamentos por conta de compra de act. Imob. 0 0
   Outros pagamentos de activos imobiliários 0 5,329 0 158,878

Fluxo das operações sobre valores imobiliários -5,329 549,622

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
   Juros de depósitos bancários 227 385
   Outros recebimentos correntes 16,452 262,104
   Empréstimos 0 16,679 0 262,490

PAGAMENTOS:
   Comissão de gestão 27,505 85,943
   Comissão de depósito 8,654 8,770
   Impostos e taxas 55,674 24,738
   Reembolso de Empréstimos 0 461,809
   Juros de Emprestimo 0 4,544
   Outros pagamentos correntes 19 91,852 158,204 744,006

Fluxo das operações  de gestão corrente -75,173 -481,517

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
      Outros recebimentos de operações eventuais 0 0 0 0

Fluxos das operações eventuais 0 0

Saldo dos fluxos monetários do período -80,501 68,105

Disponibilidades no início do período 83,513 15,407

Disponibilidades no fim do período 3,011 83,513

2012 2011

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SOLID

DEMONSTRAÇÃO  DE  FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

(Montantes expressos em Euros)
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado “SOLID” foi autorizado em 9 de Janeiro de 2003, tendo iniciado 
a sua actividade em 11 de Março de 2004. 
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). 
 
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. 
 
 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO, COMPARIBILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS 
POLITICAS CONTABILISTICAS 
 
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. 
 
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. 
 
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 principio da especialização de 
exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimentos ou pagamento. 
 

b) Comissão de gestão 
 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de gestão 
de seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestoras, sendo registada na rubrica de 
“Comissões”. 
 
Segundo o Regulamento de Gestão, a Sociedade Gestora será remunerada por uma comissão anual 
de 0,54 %, calculada e cobrada mensalmente sobre o valor líquido global do Fundo. 

 
c) Comissão de depositário 
 

Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços 
prestados ao Fundo.  
 
A comissão do banco depositário é calculada e cobrada anualmente através da aplicação de uma 
taxa anual de 0,05%, sobre o valor líquido global do Fundo. 

 
d) Comissão 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 global do Fundo no final de cada mês. 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta taxa ascendia a 0,00266%. Sempre que o montante 
calculado seja inferior a 200 Euros ou superior a 20.000 Euros, a taxa mensal devida corresponderá a 
um destes limites. 
 

e) Activos imobiliários 
 

 5 



Os terrenos adquiridos pelo Fundo foram registados pelo valor da escritura, acrescido de outras 
despesas relacionadas com a compra. 
 
Os terrenos, nos quais estão a ser edificadas construções, incluem o valor de aquisição do terreno e 
os custos já incorridos com as respectivas obras. 
As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas de acordo com os pagamentos 
efectuados, acrescidos das despesas relativas a escrituras, registos e eventuais obras de 
melhoramento ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são 
amortizados. 
 
Nos termos do 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, nomeados de comum acordo entre a Sociedade Gestora e o banco depositário. 
 

f) Unidades de participação 
 

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global 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. 

 
 
 
 
1.  VALOR CONTABILÍSTICO VS VALOR MÉDIO DAS AVALIAÇÕES 
 

A rubrica Activos Imobiliários é composta pelos seguintes imóveis: 
(euros)

Valor Contabilístico 
em 31-12-2012(A)

Média dos valor da 
Avaliação (B)

Diferença (B) - (A)

Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 7, Armação de Pera- Silves 827,695 834,410 6,715
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 8, Armação de Pera- Silves 827,985 834,860 6,875
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 9, Armação de Pera- Silves 827,117 833,589 6,471
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 10, Armação de Pera- Silves 968,749 968,749 0
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 12, Armação de Pera- Silves 878,848 878,848 0
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 25, Armação de Pera- Silves 1,052,719 1,053,942 1,223
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 26, Armação de Pera- Silves 672,862 698,490 25,628
Prédio Urbano Vale Maçarouco Vale Maçarouco / Vale Bragado, Aveiras de Cima 10,154,612 10,154,612 0
Prédio Urbano Qta.  Arcos Lot 3, Armação de Pera- Silves 491,604 525,517 33,913
Total 16,702,191 16,783,015 80,823

 
 
 

 
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 2012 e 2011, apresenta o seguinte 

detalhe: 
 

Descrição Saldo em              
31-12-2011

 Subscrições  Resgates  Distribuição 
Resultados 

 Outros  Resultado 
Periodo 

Saldo em              
31-12-2012

Valor Base 8,000,000 - - - - - 8,000,000

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

Resultados Distribuidos - - - - - -

Resultados Transitados 9,522,189 - - - (229,288) - 9,292,901

Resultado Liquido do Periodo (229,288) - - - 229,288 (1,289,228) (1,289,228)

SOMA 17,292,901 - - 0 - -1,289,228 16,003,674

Nº Unidade de participação 16,000 16,000

Valor Unidade Participação (unitário) 1,080.81 1,000.23

2012
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3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 

 O inventário das aplicações em activos imobiliários em 31 de Dezembro de 2012 é o seguinte: 
(euros)

Área(m2) Data Avaliação 1 Valor Avaliação 1 Data Avaliação 2 Valor Avaliação 2 Valor do Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA
     1.1. Terrenos
          1.1.1. Urbanizados
               Não Arrendados
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 7, Armação de Pera- Silves 2,745 14-10-2011 827,919 14-10-2011 840,900 827,695
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 8, Armação de Pera- Silves 2,745 14-10-2011 827,919 14-10-2011 841,800 827,985
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 9, Armação de Pera- Silves 3,285 14-10-2011 827,177 14-10-2011 840,000 827,117
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot 10, Armação de Pera- Silves 3,480 14-10-2011 949,400 14-10-2011 988,098 968,749
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 12, Armação de Pera- Silves 3,184 14-10-2011 848,200 14-10-2011 909,495 878,848
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 25, Armação de Pera- Silves 2,835 14-10-2011 1,013,083 14-10-2011 1,094,800 1,052,719
Prédio Urbano Qta. Arcos Lot. 26, Armação de Pera- Silves 400 14-10-2011 694,600 14-10-2011 702,380 672,862
     1.3. Outros Projectos de Construção
          Outros
Prédio Urbano Vale Maçarouco Vale Maçarouco / Vale Bragado, Aveiras de 
Cima

99,600 08-10-2012 10,060,024 08-10-2012 10,249,200 10,154,612

Prédio Urbano Qta.  Arcos Lot 3, Armação de Pera- Silves 446 28-09-2012 525,000 30-09-2012 526,034 491,604
Total 16,702,191

 
 
 

7. DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO  
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o exercício de 2012 foi o seguinte: 
 

CONTAS Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 33,513 245,963 (276,465) 3,011
Depósitos a prazo 50,000 150,000 (200,000) -

TOTAL 83,513 395,963 (476,465) 3,011

 
 

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 
 
        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. 
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        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 2012 e 2011 foram os seguintes: 
 

2012 2011
Imposto sobre o rendimento :
    Imposto de rendimentos prediais - -
    Imposto de mais-valias - 9,900

Impostos indirectos :
    Imposto de selo 8,004 192
    IMI 33,000 27,971
    Outros - -

41,004 28,163

Outros impostos :
    Aplicações financeiras - juros de depositos 56 124

41,060 38,187

 
 
 
15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 
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2012 2011

Estado e Outros Entes Públicos
    - IRC a pagar - 9,900

- 9,900

Outros valores a pagar :
    - Fornecedores

Adene - 277
DGCI 8,003 -
Barbas, Martins, Mend.& Ass. 4,182 -
João Ferreira Lima, Lda. 3,650 -
Cond. Quinta dos Arcos, Lt 3 428
Outros 62 125

16,326 402

    - Credores Diversos
Participante 400,591 380,731
Ronald Henry Bales 6,500 6,500
Renit 151,500 142,500
Soc.Gestora 13,425 -

572,015 529,731

588,341 540,033

 
 
16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS   
 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 
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2012 2011

Acréscimos de proveitos - 68

 -    De disponibilidades - 68
 -    Outros proveitos a receber - -

Acréscimos e diferimentos - 475

 -    Seguros - 475

- 543

Acréscimos de custos 47,940 47,996

 -    Juros de empréstimos contraidos - -
 -    Comissões a pagar 14,940 15,996
 -    IMI a pagar 33,000 32,000
 -    Outros custos a pagar - -

Acréscimos e diferimentos 11,050 20,046

 -    Diversos 11,050 20,046

Acréscimos e diferimentos - -

 -    Inquilinos - -

58,990 68,042

ACTIVO

PASSIVO

 
17. COMISSÔES 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

2012 2011

Em activos imobiliários
    Comissão de Intermediaçao - 65,557
    Outras comissões - -

--------------- ---------------
- 65,557

--------------- ---------------

    Comissão de Gestão 81,325 84,932
    Comissão de Depositário 8,009 8,654
    Taxa de supervisão 5,407 5,564
    Comissão de Garantia - -
    Outras comissões 23 384

--------------- ---------------
94,763 99,534

--------------- ---------------

94,763 165,090

 
 
 

18. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 

Esta rubrica inclui os juros de depósitos à ordem e a prazo. 
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19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

2012 2011

Seguros 737 457
Condominio 2,050 11,377
Auditoria 4,182 4,428
Avaliação de Imóveis 7,169 11,287
Honorários - 23,214
Publ. e Marketing 3,407 3,407
Certificação Energética - 5,008
Registos e Notariado 15 1,022
Estudos e projectos - 21

17,560 60,220

 
 
 
20. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 

 
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas apresentam a seguinte 
composição: 
 

2012 2011
Ganhos em operações financeiras e activos imobiliários

    Mais valias na alienação de activos mobiliários - -
    Ganhos na alienação de activos imobiliários - 40,813
    Ajustamentos favoráveis em activos imobiliários - 100,831

- 141,644
- 141,644

Perdas em operações financeiras e activos imobiliários

   Menos valias na alienação de activos mobiliários - -
   Perdas na alienação de activos imobiliários - -
   Ajustamentos desfavoráveis em activos imobiliários 1,114,731 103,409

1,114,731 103,409

 
 
Os “Ajustamentos favoráveis e desfavoráveis em activos imobiliários” correspondem aos ajustamentos 
pela valorização dos imóveis que nos termos de Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de Janeiro são registados 
em resultados do exercício. 
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