
 

EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
INTRODUÇÃO 
    
O presente relatório é elaborado visando dar cumprimento às obrigações 

anuais estabelecidas no nº 2 do Artº 31º do Decreto-Lei 60/2002 de 20 de 

Março, tal como alterado. 
 
DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE E DOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS  
 
O “Europa - Fundo Fechado de Investimento Imobiliário”, doravante 

abreviadamente designado por FUNDO EUROPA, foi constituído em 16 de junho 

de 2005, com um capital de € 4.460.000 (quatro milhões quatrocentos e 

sessenta mil euros), representado por 446.000 unidades de participação 

emitidas a 10 euros cada. O primeiro aumento de capital do FUNDO EUROPA foi 

reservado aos participantes, que o subscreveram na percentagem do capital 

detido e foi concluído em 6 de agosto de 2007. A subscrição total foi de € 

539.984, ficando o capital do FUNDO EUROPA representado por 497.986 unidades 

de participação no valor total de € 5.172.630. 

Em junho de 2009 o FUNDO EUROPA pagou aos seus participantes um 

rendimento no valor de cento e cinquenta mil euros. 

 

Em 30 de dezembro de 2010 foi concluído o segundo aumento de capital do 

FUNDO EUROPA, em numerário e no valor de € 4.856.855,25, tendo sido emitidas 

396.914 unidades de participação. Este aumento de capital foi subscrito na sua 

totalidade por um novo participante, a sociedade PARTAC, SGPS, S.A. e foi 

aplicado na íntegra na liquidação do passivo bancário do FUNDO EUROPA. O 

capital do FUNDO EUROPA ficou representado por 894.900 unidades de 

participação, com o valor de € 10.950.482. No final do exercício de 2010 a 

sociedade PARTAC, SGPS, S.A. adquiriu em mercado secundário a totalidade das 

unidades de participação do FUNDO EUROPA.  

 

Não dispondo de liquidez para concretizar a promessa de compra que o FUNDO 

EUROPA detinha no âmbito de contrato celebrado em 4 de maio de 2005 sobre 

fracções do edifício sito na Av. Engº Duarte Pacheco 26, o Fundo efectuou a 

cessão desta posição contratual em 28 de novembro de 2011.  

 

Até à data e após conclusão da recuperação efectuada no edifício sito na Av. 

Engenheiro Duarte Pacheco nº 26, em Lisboa, a actividade do FUNDO EUROPA 

tem-se mantido centrada no arrendamento para escritórios das fracções que 

detém no referido edifício. O imóvel encontra-se totamente arrendado, sendo 

os arrendatários entidades reconhecidas no sector empresarial, nomeadamente 

as sociedades Vieira de Almeida & Associados, BBDO Portugal, Merrill Lynch 

International e Explorer Investments. 

 



 

Em julho de 2012, o FUNDO EUROPA pagou ao seu único participante 

sociedade PARTAC, SGPS, S.A. um rendimento no valor de quinhentos mil euros. 

 

No final do exercício de 2012 a sociedade PARTAC, IMOBILIÁRIA, S.A. e a 

sociedade HORTA DA LARANJEIRAS–Sociedade Agrícola, S.A. adquiriram em 

mercado secundário respetivamente dois terço e um terço das unidades de 

participação do FUNDO EUROPA, não tendo ocorrido até à data quaisquer outros 

movimentos nas unidades de participação. 

 

CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
A carteira de aplicações do FUNDO EUROPA totalizava no final do exercício de 

2012, o valor de € 11.248.861, conforme detalhe que se segue, 

correspondendo cada unidade de participação ao valor de  € 12,5700.  

 

31-12-2012

€

Aquisição Valias Valor actual

Liquidez 562.697 0 562.697

Imóveis 8.644.623 2.413.444 11.058.067

Outros Valores Activos 9.364 0 9.364

TOTAL DO ACTIVO 9.216.683 2.413.444 11.630.127

Valor Juros Valor actual

PASSIVOS sobre imóveis 0

Imposto s/ rendimento 133.013

Outros Valores Passivos 248.253

TOTAL DO PASSIVO 381.266

Valor do Fundo Europa a 31-12-2012 11.248.861

Nº de Up´s emitidas 894.900

Valor por UP 12,5700
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EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

2012 2011
Activo Mais Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  valias líquido líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2012 2011

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS: CAPITAL DO FUNDO
Construções 1 e 3 8.644.623 2.413.444 11.058.067 10.973.411 Unidades de participação 2 8.949.000 8.949.000 
Adiantamentos por compra de imóveis 1 - - - 12.100 Variações patrimoniais 2 907.839 907.839 

Total de activos imobiliários 8.644.623 2.413.444 11.058.067 10.985.511 Resultados transitados 2 1.479.589 1.026.413 
Resultados distribuídos 2 (500.000) -

DISPONIBILIDADES Resultado líquido do exercício 2 412.433 453.176 
Depósitos à ordem 7 12.697 - 12.697 76.546 Total do Capital do Fundo 11.248.861 11.336.428 
Depósitos a prazo e com pré-aviso 7 550.000 - 550.000 650.000 

Total das disponibilidades 562.697 - 562.697 726.546 CONTAS DE TERCEIROS
   Comissões e outros encargos a pagar 16 16.007 12.083 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS    Outras contas de credores 16 171.236 168.017 
Acréscimo de proveitos 15 1.303 - 1.303 5.835 Total de valores a pagar 187.243 180.100 
Despesas com custo diferido 15 7.770 - 7.770 7.783 
Outros acréscimos e diferimentos 15 291 - 291 707 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Total de acréscimos e diferimentos activos 9.364 - 9.364 14.325    Acréscimos de custos 17 84.536 101.820 
   Receitas com proveito diferido 17 109.487 108.034 

Total de acréscimos e diferimentos passivos 194.023 209.854 
Total do Activo 9.216.682 2.413.444 11.630.127 11.726.382 Total do Passivo e Capital do Fundo 11.630.127 11.726.382 

Total do número de unidades de participação 2 894.900 894.900 Valor unitário da unidade de participação 2 12,5700 12,6678

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2012.



EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2012 2011 PROVEITOS E GANHOS Notas 2012 2011

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

Outras, de operações correntes 19 59.432 69.876 De operações correntes 18 20.674 10.862 
Perdas em operações financeiras e activos Imobiliários Rendimentos de activos imobiliários 20 769.006 763.508 

Em activos imobiliários 1 8.310 - Outros proveitos e ganhos correntes - 17 
Impostos e taxas: Total de proveitos e ganhos correntes 789.680 774.386 

Imposto sobre o rendimento 12 138.095 144.336 
Impostos indirectos 12 392 1.693 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Outros impostos 12 24.805 24.480 Ganhos de exercicios anteriores 15 -

Fornecimentos e serviços externos 22 145.995 80.596 
Outros custos e perdas correntes 233 229 

Total de custos e perdas correntes 377.262 321.210 

Lucro do exercício 2 412.433 453.176 
789.695 774.386 789.695 774.386 

Resultados da carteira de títulos - - Resultados eventuais 15 -
Resultados em activos imobiliários 614.701 682.912 Resultado antes de impostos sobre o rendimento 550.528 597.512 
Resultados correntes 412.418 453.176 Resultado líquido do exercício 412.433 453.176 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.



EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

2012 2011
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

Pagamentos:
Pagamentos de rendimentos aos participantes (Nota 2) (500.000) -

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (500.000) -

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Recebimentos:

Rendimento de activos imobiliários 914.840 917.104 
Pagamentos:

Despesas correntes (FSE) em activos imobiliários (243.233) (257.368)
Outros pagamentos de activos imobiliários (106.730) (984)

(349.963) (258.352)
Fluxo das operações com activos imobiliários 564.877 658.752 

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 25.206 5.231 
Pagamentos:

Comissão de gestão (36.000) (46.666)
Comissão de depositário (15.889) (16.998)
Impostos e taxas (201.810) (129.658)
Outros pagamentos correntes (233) (229)

(253.932) (193.551)
Fluxo das operações de gestão corrente (228.726) (188.320)

          Saldo dos fluxos de caixa do exercício (163.849) 470.433 

          Disponibilidades no início do exercício 726.546 256.114 

          Disponibilidades no fim do exercício (Nota 7) 562.697 726.546 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.
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INTRODUÇÃO 
 
O Fundo Europa - Fundo Fechado de Investimento Imobiliário (Fundo) foi autorizado por deliberação do 
Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 31 de Maio de 2005, 
tendo iniciado a sua actividade em 16 de Junho de 2005. Trata-se de um fundo 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 pelo Banco Invest, S.A. (Banco Invest). 
 
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 no princípio da continuidade e 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, repartindo-se da seguinte 
forma: 

 
 Componente fixa: segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão corresponde a uma taxa anual 

nominal de 0,25% calculada diariamente sobre o valor do Activo total do Fundo, antes do cálculo das 
comissões de gestão fixa e de depositário do próprio dia, sendo cobrada mensalmente até ao dia 10 
do mês seguinte, com um mínimo de 3.000 Euros por mês. O montante de comissão é registado na 
rubrica “Comissões” (Nota 19). 

 
Componente variável: a calcular pela primeira vez em 2012 com referência a 31 de Dezembro de 
2011, e anualmente, sucessivamente.  A comissão inclui uma parcela que tem por base o retorno do 
Fundo (parcela de retorno), medido em função do desempenho do Fundo e uma parcela que tem por 
base o risco do Fundo (parcela de risco), medida em função da manutenção do arrendamentos dos 
espaços de escritório em contrato.  A componente variável corresponde a: 

 
– Parcela de retorno: é medida em função do desempenho do Fundo e corresponde a 20% da 

diferença do rácio entre o resultado líquido do Fundo e o imobilizado médio, ambos do ano 
anterior, com a taxa 4,50%, multiplicada pelo valor de imobilizado médio também do ano anterior. 
Esta parcela é calculada e registada no resultado líquido do Fundo do ano, após conclusão dos 
trabalhos de auditoria ao Fundo, referentes ao ano anterior, e cobrada no prazo de dez dias após 
o seu registo. 
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– Parcela de risco: é medida em função da manutenção do arrendamento dos espaços de 
escritórios em contrato e corresponde a 1,25% do resultado líquido do Fundo do ano anterior, 
sempre que no ano em questão e no ano anterior, não tenham existido quaisquer fracções de 
escritórios por arrendar em contrato. Esta parcela é calculada e registada no resultado líquido do 
Fundo no final do ano em questão, e caso aplicável, cobrada durante o mês de Janeiro do ano 
seguinte. 

 
 Até 28 de Julho de 2011, a comissão de gestão correspondia a uma taxa anual nominal de 0,5% 

sobre o valor líquido do património do Fundo.  
 
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 0,125% sobre o 

valor líquido global do Fundo, antes do cálculo da comissão de depositário do próprio dia, com limite 
mínimo de 5.000 Euros e máximo de 15.000 Euros por semestre sendo cobrada numa base 
semestral e registada na rubrica “Comissões” (Nota 19). 

 
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, sendo registado na rubrica “Comissões” (Nota 19). Em 31 de Dezembro de 2012 e 
2011, 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 na data de transferência efectiva da 

propriedade de acordo com os pagamentos efectuados relativos a escrituras, registos e eventuais 
obras de melhoramento ou reconversão, incluindo os encargos com a certificação energética dos 
edifícios. 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 sujeitos 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 destinam-se, principalmente, a arrendamento. As rendas são reconhecidas como proveito 

no ano a que respeitam, sendo as recebidas antecipadamente registadas na rubrica “Receitas com 
proveito diferido” (Nota 17). 
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 Os compromissos futuros assumidos pelo Fundo no âmbito de contratos promessa de compra e 
venda são registados em rubricas extrapatrimonais em “Compromissos de e com terceiros” (Nota 13). 

 
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, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido 
do exercício. 

 
 As “Variações patrimoniais” resultam da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e o valor 

base da unidade de participação, na data da operação. 
 
g) Impostos diferidos 
 
 Não são registados impostos diferidos passivos relativos às mais-valias líquidas potenciais que foram 

registadas por via da reavaliação dos imóveis em carteira. Em 31 de Dezembro de 2012, o montante 
de impostos diferidos passivos ascenderia a, aproximadamente, 161.000 Euros. 

 
1. ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o saldo desta rubrica é composto por activos imobiliários com 

as seguintes características: 
 

Ano de Custo de Mais Valor Valor de Valia
Imóvel avaliação aquisição valias venal avaliação adicional

Construções:
Edifício RDP 2011 8.644.623 2.413.444 11.058.067 11.143.111 85.044

2012

 
 

Ano de Custo de Mais Valor Valor de Valia
Imóvel avaliação aquisição valias venal avaliação adicional

Construções:
Edifício RDP 2011 8.551.657 2.421.754 10.973.411 11.143.111 169.701

Adiantamentos por compra de imóveis:
Edifício RDP 2011 12.100 - 12.100 - -

8.563.757 2.421.754 10.985.511 11.143.111 169.701

2011

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

peritos avaliadores (Nota 3). 
 
 O único imóvel na carteira do Fundo, denominado “Edifício RDP”, está situado na Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco, nº 26 num lote de 2.554 m2, tem uma área de implantação de 1.284 m2 
ao nível térreo e é composto por 17 pisos: sub-cave, cave, rés do chão, piso intermédio e 13 pisos 
superiores. O edifício foi construído no final da década de 60 tendo sido utilizado pela Philips 
Portuguesa até 1993, data em que foi adquirido pela RDP – Rádio Difusão Portuguesa, S.A. para 
instalações da sua sede e produção em Lisboa. O edifício possui uma área bruta de construção 
acima do solo de 8.781 m2 e uma área abaixo do solo de 3.348 m2 e 435 m2 correspondentes a duas 
caves e arrecadações, respectivamente. As fracções detidas pelo Fundo possuem uma área bruta de 
construção acima do solo de 3.658 m2.  
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 O Fundo liquidou em 2007, a título de adiantamento para a realização de obras um montante de 
12.100 Euros referente a estudos para o desenvolvimento de um projecto imobiliário, o qual se 
encontrava registado em “Adiantamentos por compra de imóveis”.  Em 2012 o Fundo anulou este 
saldo por contrapartida de “Fornecimentos e serviços externos” uma vez que não tem intenção de 
avançar com o referido projecto.  

 
 Em 2005 o Fundo celebrou com a NORFIN – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Imobiliário, S.A. (Norfin), sociedade gestora do Fundo Vision, um contrato de promessa de compra e 
venda relativo a 38 fracções do referido imóvel por um preço global de 12.092.571 Euros, 
correspondentes a, aproximadamente, 51% da área bruta de construção. Esta operação concretizou-
se no exercício de 2006, tendo o preço sido pago na data de celebração da escritura de compra e 
venda. 

 
 Simultaneamente, o Fundo celebrou com a Norfin um contrato promessa bilateral de compra e venda, 

nos termos do qual se comprometeu a readquirir pelo mesmo preço as referidas fracções no prazo 
máximo de 180 dias a contar do quinto aniversário da referida data de aquisição. Não dispondo de 
liquidez que lhe permitisse efectuar esta aquisição, em 28 de Novembro de 2011, o Fundo cedeu a 
sua posição contratual à Partac – Imobiliária, S.A., extinguindo-se deste modo o compromisso 
assumido com a Norfin.  O Fundo não recebeu qualquer quantia por esta cessão de posição 
contratual. A Sociedade Gestora entregou em 27 de Abril de 2012 a declaração prevista na alínea g) 
do Artigo 4º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis.  Não 
obstante a declaração ter sido entregue após o decurso do prazo de 30 dias aí previsto, a Sociedade 
Gestora considera que a referida declaração é legítima e suficiente para excluir a incidência de 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis sobre a cedência da posição 
contratual, encontrando-se esta posição suportada em parecer jurídico preparado por um consultor 
independente.  Neste sentido, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora classifica como 
remota a probabilidade de o Fundo vir a ter que suportar algum encargo em resultado desta situação. 

 
 O movimento nos activos imobiliários durante os exercícios de 2012 e 2011 pode ser resumido da 

seguinte forma: 
 

Obras e 
outras despesas

Ano de Valor venal incorporadas Menos Abate Valor venal
Imóvel avaliação 31.12.2011 no imóvel valias (Nota 22) 31.12.2012

Construções:
Edifício RDP 2011 10.973.411 92.966 (8.310) - 11.058.067

Adiantamentos por compra de imóveis:
Edifício RDP 2011 12.100 - - (12.100) -

10.985.511 92.966 (8.310) (12.100) 11.058.067

2012

 
 

Obras e 
outras despesas

Ano de Valor venal incorporadas Valor venal
Imóvel avaliação 31.12.2010 no imóvel 31.12.2011

Construções:
Edifício RDP 2011 10.972.426 985 10.973.411

Adiantamentos por compra de imóveis:
Edifício RDP 2011 12.100 - 12.100

10.984.526 985 10.985.511

2011
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2. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está titulado através de 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 2012 e 2011 foi o seguinte: 
 

Aplicação Resultado
Saldos em do resultado líquido do Distribuição de Saldos em
31/12/2011 de 2011 exercício rendimentos 31/12/2012

Unidades de participação 8.949.000 - - - 8.949.000 
Variações patrimoniais 907.839 - - - 907.839 
Resultados transitados 1.026.413 453.176 - - 1.479.589 
Resultados distribuídos - - - (500.000) (500.000)
Resultado líquido do exercício 453.176 (453.176) 412.433 - 412.433 

11.336.428 - 412.433 (500.000) 11.248.861 

Número de unidades de participação 894.900 894.900 

Valor da unidade de participação 12,6678 12,5700

2012

 
 

Aplicação Resultado
Saldos em do resultado líquido do Saldos em

31-12-2010 de 2010 exercício 31-12-2011

Unidades de participação 8.949.000 - - 8.949.000 
Variações patrimoniais 907.839 - - 907.839 
Resultados transitados 826.681 199.732 - 1.026.413 
Resultado líquido do exercício 199.732 (199.732) 453.176 453.176 

10.883.252 - 453.176 11.336.428 

Número de unidades de participação 894.900 894.900 

Valor da unidade de participação 12,1614 12,6678

2011

 
 
 O capital inicial do Fundo foi de 4.460.000 Euros, representado por 446.000 unidades de participação 

de valor unitário de 10 Euros, subscritas em Junho de 2005, as quais foram igualmente realizadas em 
numerário.  

 
 Em 6 de Agosto de 2007, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 

51.986 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação do 
Fundo apurada com referência a 31 de Julho de 2007, a qual ascendia a 10,3871 Euros, o valor total 
ascendeu a 539.984 Euros.  

 
 Em 29 de Dezembro de 2010, o Fundo procedeu a um aumento de capital através da subscrição de 

396.914 novas unidades de participação. Considerando a valorização das unidades de participação 
do Fundo apurada com referência a 30 de Novembro de 2010, a qual ascendia a 12,2365 Euros, o 
valor total ascendeu a 4.856.855 Euros.  
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Passado o período de subscrição, a qualidade de participante adquire-se através da aquisição de 
unidades de participação no mercado secundário. 

 
De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Sociedade Gestora procederá, com uma 
periodicidade anual, à distribuição dos rendimentos do Fundo, tendo sempre presente o 
acautelamento dos interesses do Fundo e dos seus participantes. Caso a Sociedade Gestora entenda 
justificado, no interesse dos participantes e da consolidação, solidez e expansão do Fundo, 
nomeadamente pela conveniência de reforçar os seus capitais próprios tendo em vista a realização 
de investimentos imobiliários com boas perspectivas de valorização para o Fundo, poderá, obtido o 
acordo dos participantes, não proceder à distribuição de rendimentos, ou distribuí-los apenas 
parcialmente.  Os rendimentos a distribuir (resultados distribuíveis) pelo Fundo são os que resultem 
dos proveitos líquidos das suas aplicações e das mais-valias realizadas, deduzidos os encargos que 
o Fundo suportar nos termos do Regulamento de Gestão. Em qualquer caso, o montante distribuído 
não poderá exceder a diferença positiva entre o valor da unidade de participação que tenha servido 
de base à distribuição e o valor base da unidade de participação. 

 
 De acordo com a deliberação da Assembleia Geral de Participantes de 23 de Julho de 2012, foi 

aprovada uma distribuição de rendimentos no montante de 500.000 Euros. 
 
 Dado tratar-se de um Fundo Fechado, as unidades de participação só são reembolsáveis aquando da 

liquidação ou redução do capital do Fundo. 
  
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a carteira de activos imobiliários tem a seguinte composição: 
 

Área Valor de Data da Valor Data da Valor Valor 
Imóvel (m2) aquisição avaliação Avaliador avaliação avaliação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis situados em Portugal
1.2. Construções

Edifício RDP  3.658 8.644.623 12/08/2011 Jones Lang LaSalle 11.367.931 28/11/2011 10.918.292 J. Curvelo, Lda. 11.058.067 Lisboa

2012

 
 

Área Valor de Data da Valor Data da Valor Valor 
Imóvel (m2) aquisição avaliação Avaliador avaliação avaliação avaliação Avaliador venal Localização

1. Imóveis situados em Portugal
1.2. Construções

Edifício RDP  3.658 8.551.657 12-08-2011 Jones Lang LaSalle 11.367.931 28-11-2011 10.918.292 J. Curvelo, Lda. 10.973.411 Lisboa

2011

 
 
 As áreas indicadas para o imóvel correspondem aos metros quadrados de construção acima do solo 

não incluindo as áreas relativas a parqueamentos. 
 
 O Fundo regista as valorizações com base nas avaliações efectuadas por peritos independentes. Em 

31 de Dezembro de 2012 e 2011, o valor de balanço das fracções devolutas do imóvel ascende a  
561.837 Euros e 463.058 Euros, respectivamente. 
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7. DISPONIBILIDADES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
  2012 2011 
 Disponibilidades 
 
 Depósitos à ordem 
 . Banco Invest, S.A. (Banco Invest) 7.108 608 
 . Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) 5.589 75.938 
   --------- ---------- 
   12.697 76.546 
   --------- ---------- 
 Depósitos a prazo e com pré-aviso  
 . Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) 550.000 530.000 
 . Banco Invest, S.A. (Banco Invest) - 120.000 
   ----------- ----------- 
   550.000 650.000 
   ----------- ------------ 
   562.697 726.546 
   ====== ====== 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012, o Fundo tem constituídos depósitos a prazo junto da CGD, com 

vencimento em Janeiro, Fevereiro e Junho de 2013, remunerados a uma taxa de juro média anual de 
2,1%. 

  
 Em 31 de  Dezembro de 2011, o Fundo tinha constituídos depósitos a prazo junto do Banco Invest e 

CGD, que venceram em Janeiro, Fevereiro e Março de 2012, remunerados a uma taxa de juro média 
anual de 4,5% e 4,1%, respectivamente. 

 
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% (25% após 1 de Janeiro de 

2013), que incidirá sobre as rendas cobradas deduzidas dos encargos de conservação e manutenção 
efectivamente suportados e devidamente documentados, bem como do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, 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%. Não são 
registados impostos diferidos passivos relativos às mais-valias potenciais líquidas que foram 
registadas por via de reavaliação dos imóveis em carteira. 

 
 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 às taxas legais em vigor. 
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, foi registado o acréscimo de custos para o IMI a pagar relativo 
aos exercícios de 2012 e 2011, no montante de 24.480 Euros.   
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Outros rendimentos 
 
 A tributação das mais-valias que não as resultantes da alienação de imóveis é efectuada 

autonomamente, à taxa de de 21,5% (25% após 1 de Janeiro de 2013), 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. 

 
 Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2012 e 2011 apresentam a seguinte 

composição: 
 
  2012 2011 
 Imposto sobre o rendimento: 
  Rendimentos prediais (Nota 16) 133.013 142.001 
  Juros de depósitos a prazo 5.373 2.335 
  Outros ( 291 ) - 
  ----------- ----------- 
    138.095 144.336 
  ----------- ----------- 
 Impostos indirectos: 
  Imposto do Selo 17 1.505 
  Outros 374 188 
  ----- -------- 
  392 1.693 
  --------- --------- 
 Outros impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis 24.805 24.480 
  ---------- ---------- 
  163.292 170.509 
  ====== ====== 
 
15. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
    2012 2011 
 Acréscimo de proveitos 
  Juros de depósitos a prazo e com pré-aviso 1.303 5.835 
    -------- -------- 
 Despesas com custo diferido  
  Seguros 7.770 7.783 
    -------- -------- 
 Outros acréscimos e diferimentos 291 707 
    -------- -------- 
    9.364 14.325 
    ==== ===== 
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16. CONTAS DE TERCEIROS – PASSIVO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
    2012 2011 
 Comissões e outros encargos a pagar: 
  Comissão de gestão 8.665 3.000 
  Comissão de depositário 7.043 8.782 
  Taxa de supervisão 299 301 
  --------- --------- 
    16.007 12.083 
    --------- --------- 
 Outras contas de credores: 
  Imposto sobre o rendimento a liquidar (Nota 12) 133.013 142.001 
  IVA a pagar  24.468 23.897 
  Fornecedores de bens e serviços 13.755 1.528 
  Retenções na fonte - 591 
    ----------- ---------- 
    171.236 168.017 
  ---------- ------------ 
  187.243 180.100 
  ====== ====== 
 
17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 
 
 Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
    2012 2011 
 Acréscimos de custos: 
  Imposto Municipal sobre Imóveis  63.598 87.609 
  Fornecimentos e serviços de terceiros  20.613 12.956 
  Retenções na fonte – juros de depósitos 325 1.255 
    ---------- ---------- 
  84.536 101.820 
  ---------- ----------  
 Receitas com proveito diferido: 
  Rendas 65.255 63.802 
  Cauções 44.232 44.232 
    ----------- ----------- 
  109.487 108.034 
  ----------- ----------- 
   194.023 209.853 
  ====== ====== 
 
18. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 

Esta rubrica refere-se a juros de depósitos a prazo junto do Banco Invest, S.A. e Caixa Geral de 
Depósitos, S.A..  

 
19. COMISSÕES 
 
 Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2012 2011 
 Outras, de operações correntes: 
  Comissão de gestão 41.655 46.666 
  Comissão de depositário 14.150 19.652 
  Taxa de supervisão 3.617 3.558 
  --------- --------- 
    59.432 69.876 
  ===== ===== 
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20. RENDIMENTO DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica apresenta o seguinte detalhe 

por inquilino: 
  2012 2011 
 
 BBDO 311.495 273.818 
 Vieira de Almeida Serviços 305.925 304.875 
 Explorer 120.810 121.610 
 Merryl Lynch 30.776 31.205 
 António Vieira de Almeida - 32.000 
   ----------- ----------- 
   769.006 763.508 
  ====== ====== 
 
 Em 29 de Dezembro de 2010 foi celebrado com António Vieira de Almeida um contrato de 

arrendamento de parte do 13º piso e de um lugar de estacionamento, com início de rendas em 2011. 
Este contrato foi terminado antecipadamente em Outubro de 2011, tendo sido as fracções arrendadas 
à BBDO nessa data. 

 
As principais condições dos contratos de arrendamento celebrados em 31 de Dezembro de 2012 
podem ser resumidas como segue: 

 
Número de

fracções arrendadas
Estacionamentos Valor venal Renda Mensal Ano de

Arrendatário Escritórios / arrecadações das fracções 31-12-2012 Contrato Prazo do arrendamento

Vieira de Almeida Serviços 3 7 4.271.491 26.237 2011 5 anos, renovável por períodos sucessivos de 1 ano
BBDO 3 17 4.195.564 26.434 2006 5 anos, renovável por período adicional de 3 anos
Explorer 1 4 1.641.983 10.067 2006 5 anos, renovável por períodos sucessivos de 1 ano
Merryl Lynch 1 - 387.192 2.515 2011 2 anos, até 31 de Julho de 2013

8 28 10.496.230 65.253 
 

 
22. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
 Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2012 2011 
 
 Conservação 46.870 6.680 
 Gestão técnica de obras 33.825 40.590 
 Serviços de assistência jurídica 26.720 11.921 
 Seguros 12.025 11.999 
 Auditoria 4.690 7.664 
 Condomínios 441 - 
 Telecomunicações 110 - 
 Outros 21.314 1.742 
    ---------- ---------- 
    145.995 80.596 
  ====== ===== 
 
 A rubrica “Fornecimento e serviços externos - Outros” inclui o montante de 12.100 Euros referentes à 

anulação do “Adiantamento por compra de imóveis” (Nota 1).  
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