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• RELATÓRIO DE GESTÃO • 

 
1º SEMESTRE DE 2013 

 
 
I - INTRODUÇÃO 
 
Em cumprimento do disposto no número 2 do Artº 31º do Regime Jurídico dos Fundos de 
Investimento Imobiliário, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto - Lei nº 
13/2005, de 13 de janeiro, apresenta-se o presente Relatório relativo à atividade do 
FUNDO VIP no decurso do 1º semestre de 2013, findo em 30 de junho. 
 
De acordo com o que se encontra estabelecido nas disposições legais aplicáveis, nos 
pontos seguintes descreve-se pormenorizadamente a atividade do FUNDO VIP no 
período a que se reporta, de forma a permitir aos seus Participantes, à Entidade 
Supervisora, ao Auditor, aos Acionistas e a todos quantos se interessem pela informação 
formar um juízo fundamentado sobre o Fundo, seus resultados e perspetivas de curto 
prazo. 
 
 
 
II – ANÁLISE DO PERÍODO 
 
Este primeiro semestre de 2013 demonstrou, uma vez mais, a inoperância e incapacidade 
política e económico/financeira das medidas adotadas para a Zona Euro, visando a 
alteração do período crítico que subsiste ao longo dos últimos anos. 
 
Quer os líderes políticos, quer as mais influentes entidades bancárias e financeiras, com 
especial destaque para o Banco Central Europeu (BCE), para o FMI (Fundo Monetário 
Internacional) e para a Comissão Europeia (CE), muito participativas em todo o processo, 
não conseguiram alcançar os objetivos pretendidos, nomeadamente relativos ao 
crescimento económico e ao emprego. 
 
De resto, e a confirmarem-se as preocupações quanto à evolução das economias 
europeias, a curto e médio prazo, o BCE tomou a inédita decisão de manter a taxa de juro 
de referência em 0,5% “por um largo período de tempo”. 
 
O FMI anuncia uma queda de 0,6% na Zona Euro em 2013, superior à prevista e 
penalizadora do crescimento económico global. 
 
O consumo continua baixo, a confiança deprimida e os orçamentos cada vez mais 
reduzidos na área do investimento e do crédito. 
 
No mercado de trabalho a situação tem vindo a agravar-se, atingindo-se, na Zona Euro, 
uma taxa de desemprego superior a 12%, correspondente a mais de 19 milhões de 
desempregados, para os quais contribuíram a Espanha com 26,9%, a Grécia com 26,8% 
e Portugal com 17,6%. 
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que 
recuperação económica estará a ganhar força na Zona Euro e também nos países filiados 
naquela Organização. Revela igualmente uma análise positiva da evolução das 
economias de países como Portugal, Grécia e Irlanda. No caso particular do nosso País, 
a OCDE afirma que a atividade económica tem subido nos últimos 12 meses de forma 
consecutiva. 
 
A Universidade Católica divulgou um estudo segundo o qual a economia nacional terá 
crescido 0,6% no 2º trimestre de 2013 comparada com o trimestre anterior, prevendo, 
contudo, uma contração de 2,4% no final de 2013, um pouco acima das previsões oficiais. 
 
O “Indicador de Poupança” produzido pela Associação Portuguesa de Fundos de 
Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)/Universidade Católica, com referência a 
junho de 2013, atingiu um máximo histórico de 123,7 pontos, que corresponde a 9,9% do 
PIB nacional. 
 
Quanto à atividade imobiliária, todos os indicadores são negativos, destacando-se a área 
da construção que voltou a registar uma quebra de cerca de 15% em 2013, conforme 
referiu a Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas (AECOP). 
 
Os preços de venda de habitações continuam em queda, embora um pouco mais 
atenuada, situando-se em cerca de 7,3% relativamente a igual período de 2012. 
 
A procura continua escassa e a oferta abundante, provocando um evidente desequilíbrio 
no mercado. 
 
A nova Lei das Rendas não tem produzido os resultados esperados de reanimação do 
mercado, devido essencialmente à incapacidade dos Serviços intervenientes darem 
resposta, em tempo útil, às solicitações quer de inquilinos, quer de senhorios. 
 
Tal como tem sido uma constante nos últimos anos, os Fundos de Investimento 
Imobiliário em geral têm-se debatido com falta de liquidez provocada, por um lado, pela 
redução, embora pouco acentuada, das suas rendibilidades e, por outro, pela estratégia 
de captação de poupanças por parte da banca em geral, privilegiando a constituição de 
depósitos a prazo ou de produtos financeiros mais elaborados. 
 
De acordo com os dados revelados pela APFIPP na sua publicação denominada 
”Mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – junho de 2013”, nesta data, 
estavam em atividade 253 FII´s, menos sete do que em igual período de 2012. 
 
Esses 253 FII´s apresentavam um valor global líquido, em 30 de junho de 2013, de 
11.487,9 milhões de euros, ligeiramente acima (0,4%) dos 11.438,9 milhões de euros 
verificados em 31 de dezembro de 2012, tendo nesse período o valor do património 
imobiliário sob gestão decrescido cerca de 0,6%. 
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No quadro seguinte constam as categorias de FII´s, os respetivos montantes sob gestão e 
quotas de mercado, tudo reportado a 30 de junho de 2013: 
 

Categoria Valor Global Líquido 
(em milhões de euros) Quota (em %) Variação face a 

31.12.2012 (em %) 

F. Fechados 6.337,1 55,2 0,4 
F. Aberto Acumul. 2.290,7 19,9 -0,5 
F. Aberto Rendim. 2.049,6 17,8 -3,3 
FIIAH´S 696,4 6,1 18,0 
F. Reabilitação 63,2 0,6 1,4 
F. Florestais 50,8 0,4 -2,5 
TOTAIS 11.487,9 --- 0,4 
 
Ainda segundo os dados revelados pela APFIPP, as rendibilidades médias ponderadas 
pelas carteiras dos Fundos obtidas no período de 12 meses findo em 30 de junho de 2013 
por 24 FII´s, cujas gestoras são suas Associadas, são as seguintes: 
 
  - FII´s Abertos de Acumulação : - 2,87 % 
  - FII´s Abertos de Rendimento :   0,14 % 
  - FII´s Fechados    : - 4,02 %  
 
 
 
III – ATIVIDADE DO FUNDO VIP 
 
Apesar das vicissitudes decorrentes do estado da economia e do mercado imobiliário em 
especial, o FUNDO VIP obteve uma rendibilidade anualizada, relativa aos últimos 12 
meses, de 2,48%, que o coloca na 2ª posição entre os FII´s Abertos de Rendimento e na 
4ª posição entre os 24 FII´s (abertos e fechados) constantes da publicação da APFIPP 
“Medidas de Rendibilidade”, reportada a 30 de junho de 2013. 
 
 

Períodos anuais e 
últimos 12 meses 

findos em 

Valor da UP no 
final do período 

(em euros)  

Taxas de rendibilidade anualizadas ( em %) 

Últimos  
12 meses 

Últimos 
2 anos 

Últimos 
3 anos 

Últimos 
5 anos 

2008 9,4340  5,15 5,09 5,08 5,08 
2009 9,4855  4,45 4,80 4,88 5,03 
2010 9,5252  3,95 4,20 4,52 4,73 
2011 9,5205  3,14 3,55 3,85 4,34 
2012 9,4485  2,21 2,67 3,10 3,78 

30/06/13 9,3978  2,48 2,17 2,73 3,44 
Fonte: APFIPP - Medidas de rendibilidade excluindo as comissões de subscrição e de resgate. 
 
Em termos de endividamento, o Fundo VIP mantém apenas o empréstimo concedido pela 
Caixa Económica Montepio Geral no montante máximo de 10 milhões de euros, que se 
encontra utilizado em 9 milhões de euros em 30 de junho de 2013. 
 
Durante o 1º semestre deste ano, as subscrições ascenderam a 2.820.140 Unidades de 
Participação (UP´s), enquanto os pedidos de resgate atingiram 2.456.000 UP´s, daí 
resultando um movimento líquido positivo de 364.140 UP´s, encontrando-se em 
circulação, no final do período, 31.754.820 UP´s. 
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Em 15 de Março e em 17 de Junho, o FUNDO VIP procedeu às duas habituais 
distribuições de rendimento, ambas no valor unitário de 6 cêntimos de euro, tendo 
distribuído desde o início da sua atividade cerca de 219 milhões de euros. No último 
período de doze meses foi distribuído o rendimento unitário de 26 cêntimos de euro, 
correspondente a duas distribuições de 7 cêntimos e outras duas de 6 cêntimos de euro. 
 
O valor de comercialização da UP utilizado no último dia útil do semestre foi de 9,3978 
euros, que compara com 9,4262 euros do mês homólogo de 2012. 
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A carteira de imóveis, em 30 de junho de 2013, ascendia a 313,9 milhões de euros, valor 
que inclui o montante de 13,199 milhões de euros por adiantamentos por conta de 
compra de imóveis, que compara com 313,6 milhões de euros no final do mês de junho 
de 2012. 
 
 

 
 

Utilização Valor Venal 
(em euros) 

% 

   
Terrenos 1.611.402 0,5 
Serviços 210.522.114 70,0 
Comércio 14.740.018 4,9 
Outros 73.801.272 24,6 

Total 300.674.806 100,0 
 

 

 
 
O património líquido do FUNDO VIP era, no final do período em análise, de 298,5 milhões 
de euros, representando um aumento de 1,9 % desde o final do ano anterior. 
 

 
O rendimento dos ativos imobiliários atingiu no 1º semestre de 2013 o valor de 8,3 
milhões de euros, o que compara com o montante de cerca de 10 milhões de euros 
registado no período homólogo. A diferença, deve-se essencialmente, à alienação do 
imóvel Castilho, à renegociação de rendas em contratos de arrendamento já existentes, 
assim como ao aumento de área por arrendar. 
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É de salientar que a 30 de junho de 2013 o montante de provisões constituídas para fazer 
face a eventuais riscos de cobrança de rendas em dívida (num total de 3.717.061 euros) 
ascende a 3.547.844 euros. 
 
Os resultados líquidos apurados no 1º semestre de 2013 ascenderam a 2,2 milhões de 
euros, que compara com 1,4 milhões de euros obtidos em igual período de 2012. 
 
A comissão de gestão, no 1º semestre de 2013, foi fixada em 0,65 %, mantendo-se o 
critério da sua redução e de ajustamentos de acordo com a evolução da rendibilidade do 
FUNDO VIP. 
 
Quanto à comissão de depósito, mantém-se em 0,1%, em vigor desde 1 de abril de 2012, 
aquando da substituição do Banco Depositário que, naquela data, passou a ser a Caixa 
Económica Montepio Geral. 
 
No que diz respeito à gestão imobiliária propriamente dita, o FUNDO VIP levou a cabo 
obras de conservação e beneficiação, remodelação e modernização de alguns imóveis, 
cujo valor (com IVA) ascendeu a 405.517,85 euros, destacando-se pela sua importância 
as seguintes: 
 
  - POLO VIP MONTIJO : 247.145,51 euros 
  - EDIFÍCIOS ATLAS :   95.938,77 euros 
  - AV. 5 DE OUTUBRO :   62.433,57 euros 
 
 
 
IV – PERSPETIVAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2013 
 
Condicionado à evolução da situação política e à mudança da orientação económico- 
financeira que permita aliviar o peso das medidas de austeridade a favor de estratégias 
que visem o crescimento e o emprego, poder-se-á, se tal suceder, prever uma lenta, mas 
gradual, melhoria da economia. 
 
Verificando-se uma viragem na opinião dos grandes decisores que agora, e a cada passo, 
reconhecem erros resultantes da aplicação das medidas de austeridade que tinham como 
único objetivo aspetos relacionados com a consolidação orçamental e o equilíbrio das 
contas públicas, poder-se-á admitir um 2º semestre diferente para melhor. 
 
É lugar comum dizer-se, e a história assim o confirma, que a economia, as suas crises e 
os seus períodos de crescimento, por vezes quase de euforia, tem os seus ciclos, cuja 
duração pode ser mais ou menos longa. O que atualmente se atravessa é certamente dos 
mais duros e extensos de toda a economia mundial. Mas terá o seu termo. 
 
É nessa perspetiva, moderadamente otimista, que devemos encarar o futuro, preparando 
e adotando as medidas de resistência e adaptação que permitam superar as dificuldades 
deste ciclo. 
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Por parte da Administração desta Sociedade Gestora do FUNDO VIP tudo será feito 
nesse sentido, garantindo a todos os Participantes o maior e mais atento empenhamento 
quanto à evolução da situação. 
 
 
Lisboa, 1 de agosto de 2013 
 
 
 
 
            A ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
LUIS LOPES LARANJO 
 
 
 
 
 
PEDRO MANUEL LOPES SÁRAGGA LEAL  
 
 
 
 
 
ANTÓNIO AUGUSTO SERRALHA FERREIRA 
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Fundo VIP 
 

Balanço em 30 de junho de 2013 
 
 
       
(Em euros) 

30-06-2012
Mais-valias/ Menos-valias/

Ajustamentos Ajustamentos
favoráveis desfavoráveis

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Terrenos 1, 3, 14 a) 1.511.402 100.000 - 1.611.402 1.621.402
Construções 1, 3, 14 a) 255.208.809 44.884.850 (1.030.255) 299.063.404 298.917.489 Unidades de Participação 2 158.392.375 155.252.243
Adiantamentos por compra imóveis 3, 13, 14 a) 13.199.444 - - 13.199.444 13.061.986 Variações Patrimoniais 2, 14 d) 81.687.777 78.880.716

269.919.655 44.984.850 (1.030.255) 313.874.250 313.600.877 Resultados Transitados 2 59.983.606 62.224.804
Resultados distribuídos 2, 14 d) (3.792.841) (4.314.264)

CONTAS DE TERCEIROS Resultados líquidos do período 2.211.036 1.391.853
Devedores por rendas vencidas 14 b) 3.717.061 - - 3.717.061 3.031.306 298.481.953 293.435.352
Outras contas de devedores 91.021 - - 91.021 43.538

3.808.082 - - 3.808.082 3.074.844 AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
Ajustamentos de Dívidas a Receber 8, 11 3.547.844 2.541.799

DISPONIBILIDADES Provisões Acumuladas 11 - 617.622
3.547.844 3.159.421

Depósitos à Ordem 3, 7 74.243 - - 74.243 1.739.611
Depósitos a Prazo 3, 7, 14 c) 200.000 - - 200.000 200.000 CONTAS DE TERCEIROS

274.243 - - 274.243 1.939.611 Resgates a pagar a Participantes 14 e) 2.456.453 6.492.737
Comissões e outros encargos a pagar 14 e) 244.275 141.815

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS Outras contas de Credores 14 e) 2.420.259 2.550.002
Proveitos a receber 513 - - 513 638 Empréstimos não Titulados 3, 10 9.000.000 10.541.607
Despesas com custo diferido 66.000 - - 66.000 72.000 Adiantamentos por venda de imóveis 3, 13, 14 a) 242.400 509.025

66.513 - - 66.513 72.638 14.363.387 20.235.186

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 14 f) 278.889 353.630
Acréscimo de Custos 14 f) 1.351.015 1.504.381
Receitas com proveito diferido 1.629.904 1.858.011

TOTAL DO ACTIVO 274.068.493 44.984.850 (1.030.255) 318.023.088 318.687.970
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO
PASSIVO 318.023.088 318.687.970

Notas 30-06-2013 30-06-2012

30-06-2013

ACTIVO PASSIVO E CAPITAL DO FUNDONotas Activo Bruto Activo 
Líquido

Activo 
Líquido
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Fundo VIP 

 
Demonstração dos Resultados do semestre findo em 30 de junho de 2013 

 
 
 

         (Em euros) 
CUSTOS E PERDAS Notas 1º Semestre de 

2013
1º Semestre de 

2012 PROVEITOS E GANHOS Notas 1º Semestre de 
2013

1º Semestre de 
2012

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
     De operações correntes 14 j) 173.646 494.726      Outros, de operações correntes 2.291 1.678 
COMISSÕES GANHOS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
     Em activos imobiliários 14 g) 34.199 20.630      Em activos imobiliários 14 l) 180.000 645.291 
     Outras, de operações correntes 14 g) 1.176.508 1.521.765 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
PERDAS EM OP. FIN. E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS      De ajustamentos de dívidas a receber 11 35.044 27.492 
     Em activos imobiliários 14 l) 1.226.145 2.267.915 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 14 m) 8.264.762 10.011.548 
IMPOSTOS E TAXAS Total dos proveitos e ganhos correntes 8.482.096 10.686.008 
     Impostos sobre o rendimento 12, 14 h) 1.570.068 1.472.094 
     Impostos indirectos 30.542 79.338 
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
     Ajustamentos de dívidas a receber 11 366.820 769.092 
     Provisões para encargos 11 -    617.622 
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 14 i) 1.688.452 2.050.971 

Total dos custos e perdas correntes 6.266.380 9.294.154 

CUSTOS E PERDAS CORRENTES
     Valores Incobráveis 4.680 -    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 2.211.036 1.391.854 

TOTAL 8.482.096 10.686.008 TOTAL 8.482.096 10.686.008 

Resultados de Activos Imobiliários 5.495.966 6.317.323 Resultados antes de Imposto sobre o Rendimento 3.811.646 2.943.286 
Resultados Correntes 3.785.784 2.863.948 Resultados Líquidos do Período 2.211.036 1.391.854 
Resultados Eventuais (4.680) -    

 O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração 
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Fundo VIP 
 

Demonstração dos fluxos monetários  
do semestre findo em 30 de junho de 2013 

 
(Em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS Notas

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS
     Subscrição de unidades de participação 2 26.644.820 51.103.990 

PAGAMENTOS
     Resgate de unidades de participação (25.302.382) (48.401.982)
     Rendimentos pagos aos participantes 14 d) (3.792.841) (4.314.264)
     Restituição de IRC aos participantes 14 h) (18.412) (29.113.635) (344.429) (53.060.676)

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo (2.468.815) (1.956.686)

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS
     Alienação de imóveis -    32.700.000 
     Rendimentos de imóveis 8.506.900 8.825.170 
     Adiantamento por venda de imóveis -    8.506.900 -    41.525.170 

PAGAMENTOS
     Aquisição de imóveis -    -    
     Grandes reparações em imóveis (1.027.390) (222.655)
     Comissões em imóveis (34.199) (20.630)
     Despesas correntes com imóveis (1.529.144) (2.037.755)
     Adiantamentos por compras de imóveis -    (98.185)
     Impostos e taxas 14 h) (2.291.418) (4.882.151) (2.728.253) (5.107.478)

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 3.624.749 36.417.692 

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS
     Juros de depósitos bancários 1.693 891 
     Empréstimos obtidos -    -    
     Outros juros de compensação -    -    
     Outros recebimentos correntes 752.944 754.637 1.215.567 1.216.458 

PAGAMENTOS
     Comissão de gestão (894.506) (1.184.860)
     Comissão de depósito (148.248) (720.704)
     Comissão de supervisão (47.549) (46.348)
     Outras comissões (10.111) (10.167)
     Amortização de empréstimos -    (30.779.099)
     Juros de empréstimos obtidos (183.556) (590.857)
     Impostos e taxas (42.728) (110.584)
     Outros pagamentos correntes (787.428) (2.114.126) (827.911) (34.270.530)

Fluxo das operações de gestão corrente (1.359.490) (33.054.072)

Saldo dos fluxos monetários do período (A) (203.556) 1.406.934 

Disponibilidades no início do período (B) 477.798 532.678 

Disponibilidades no fim do período (C) = (B) + (A) Nota Introd. (h) 274.243 1.939.611 

1º Semestre de 2013 1º Semestre de 2012
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FUNDO VIP 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO 2013 
(Valores expressos em euros) 
 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 
O Fundo de Valores e Investimentos Prediais - VIP é um fundo de investimento 
imobiliário aberto gerido pela SILVIP - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, SA (anteriormente designada por “SILVIP - Sociedade Gestora do Fundo de 
Valores e Investimentos Prediais (FUNDO VIP), SA”), e foi constituído em 26 de 
novembro de 1987, na sequência de autorização concedida pelo Ministro das Finanças 
em Portaria publicada no Diário da República de 16 de abril do mesmo ano.   
 
A sua atividade, que consiste fundamentalmente na angariação e aplicação de 
poupanças para constituição de uma carteira de investimentos imobiliários, encontra-se 
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 60/2002, publicado em 20 de março, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de janeiro, e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 357-A/2007, de 31 de outubro, que estabelece o regime 
jurídico dos fundos de investimento imobiliário. 
 
Com efeitos a 1 de abril de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) voltou a 
assumir a função de banco depositário, a qual estava a ser exercida pelo Deutsche Bank 
(Portugal) desde 1 de abril de 2010. No entanto, o Deutsche Bank procede igualmente à 
intermediação na subscrição e resgate das unidades de participação, assim como à 
distribuição e reinvestimento dos rendimentos, sendo esta última função partilhada com a 
CEMG e o Banco BPI. 
 
Bases de apresentação  
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas e estão apresentadas de acordo 
com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII), definido no 
Regulamento nº 02/2005 emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM), que entrou em vigor em 1 de julho de 2005, e outros regulamentos específicos 
da atividade emitidos pela CMVM. 
 
Os valores relativos a 30 de junho de 2013 são comparáveis em todos os aspetos 
significativos com os valores apresentados com referência a 30 de junho de 2012. 
 
O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 02/2005 da 
CMVM, de 14 de abril, pelo que as notas 1 a 13 previstas nesse Regulamento e que não 
constam neste Anexo não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou 
situações a reportar. A Nota introdutória e a Nota 14 são incluídas com outras 
informações relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras.  
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Principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos 
 
(a) Especialização dos exercícios 
 

O Fundo VIP respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 
especialização dos exercícios. Nesta conformidade, os custos e os proveitos são 
contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do 
seu pagamento ou recebimento. 

 
(b) Imóveis 
 

Os imóveis para rendimento são apresentados no balanço pelo seu valor de 
mercado, que se aproxima do valor de avaliação determinado por dois avaliadores 
independentes designados nos termos da lei, situando-se entre o valor de aquisição 
dos mesmos e a média simples dos valores estabelecidos pelos relatórios de 
avaliação. 
 

Como decorre deste critério de valorização, não são contabilizadas amortizações. 
Os ajustamentos derivados das avaliações efetuadas com uma periodicidade 
mínima de dois anos, correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são 
registados nas rubricas de Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários e 
Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários, respetivamente, por 
contrapartida do valor do imóvel registado no Ativo. 
 

O valor do imóvel corresponde ao valor de aquisição acrescido, quando aplicável, 
das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e 
beneficiação de vulto ou com obras de construção que alterem substancialmente as 
condições em que o imóvel é colocado para arrendamento no mercado. 

 
(c) Provisões para devedores de cobrança duvidosa 
 

As rendas vencidas a regularizar são sujeitas a uma análise periódica de base 
comercial de forma a determinar as provisões necessárias à cobertura do risco de 
cobrabilidade, sendo o respetivo valor registado no Passivo, na rubrica 
Ajustamentos e provisões, por contrapartida de resultados. As rendas vencidas em 
contencioso são provisionadas integralmente. 

 
(d) Unidades de participação e variações patrimoniais 
 

As unidades de participação são contabilizadas ao valor em vigor nas datas em que 
ocorrem as subscrições e os resgates, e que corresponde ao valor de 
encerramento das contas do Fundo do dia anterior, divulgado no mercado nesse 
dia. Esse montante é dividido entre o valor base (valor nominal) e a parte 
correspondente à variação patrimonial, quer por mais valias líquidas não realizadas, 
quer por rendimentos distribuíveis, e registado nas rubricas respetivas do Capital do 
Fundo. 
 

(e) Despesas com imóveis 
 

As despesas incorridas com imóveis, relativas a fornecimentos e serviços prestados 
por terceiros, são registadas em custos na rubrica de fornecimentos e serviços 
externos, líquidas das comparticipações realizadas por alguns dos arrendatários, de 
acordo com o previsto no respetivo contrato de arrendamento, por forma a refletir o 
valor que é efetivamente suportado pelo Fundo. 
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(f) Comissões de gestão, de depositário e de supervisão 
 

De acordo com a legislação em vigor, e a título de remuneração dos serviços 
prestados pela Sociedade Gestora, o Fundo suporta encargos com comissões de 
gestão devidos àquela entidade. 
 

Esta comissão calculada sobre o valor líquido global do Fundo pode ser alterada 
mediante aprovação prévia da CMVM. Pelo exercício da sua atividade, a SILVIP 
cobra uma comissão de gestão sobre o património líquido do Fundo apurado com 
referência ao último dia útil de cada mês.  
 

No 1º semestre de 2013 a comissão de gestão foi de 0,65%. Refira-se ainda, que 
se encontra definido que sempre que a SILVIP pretender efetuar uma distribuição 
de rendimentos pelo menos igual à do período anterior e o rendimento líquido do 
Fundo se mostrar insuficiente, a comissão de gestão será reduzida até ao montante 
que se mostre necessário para tal efeito. Estas devem ser liquidadas mensalmente 
e apresentam-se registadas na rubrica de Comissões de operações correntes da 
demonstração de resultados. 
 

A comissão devida pelo Fundo ao banco depositário é calculada aplicando a taxa 
acordada sobre o valor do património líquido do Fundo, apurado com referência ao 
último dia útil de cada trimestre. As comissões de depósito são liquidadas 
trimestralmente e apresentam-se registadas na rubrica de Comissões de operações 
correntes da demonstração de resultados. Após entrada em funções da CEMG 
como depositário único no dia 1 de abril de 2012, a comissão de depósito passou a 
ser à taxa anual de um por mil. 
 

Na sequência do Decreto-Lei n.º 183/2003, de 19 de agosto, que alterou o Estatuto 
da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 473/99, de 8 de novembro, com a publicação da Portaria n.º 913-I/2003, de 
30 de agosto, emitida pela CMVM, os Fundos passaram a ser obrigados a pagar 
uma taxa de 0,00266% aplicada sobre o valor líquido global do Fundo 
correspondente ao último dia útil do mês, não podendo a coleta ser inferior a €200 
euros nem superior a €20.000. As comissões de supervisão são liquidadas 
mensalmente e apresentam-se registadas na rubrica de Comissões de operações 
correntes da demonstração de resultados. 
 

(g) Imposto sobre os rendimentos 
 

Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo com o Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), a imposto sobre os rendimentos de forma autónoma, 
considerando a natureza dos mesmos. Desta forma, os rendimentos distribuídos 
aos participantes são líquidos de imposto. 
 

Os rendimentos prediais líquidos dos encargos de conservação e manutenção 
efetivamente suportados obtidos no território português, que não sejam mais valias 
prediais, estão sujeitos a tributação autónoma à taxa de 25%, encontrando-se 
dispensados de retenção na fonte.  
 

Relativamente às mais-valias prediais, estão sujeitas a imposto autonomamente a 
uma taxa de 25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias 
e as menos-valias realizadas no exercício. 
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Relativamente a outros rendimentos que não prediais, são os mesmos tributados da 
seguinte forma: 
 

• Os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, 
estão sujeitos a retenção na fonte, como se de pessoas singulares se tratasse, 
sendo recebidos líquidos de imposto ou, caso não estejam sujeitos a retenção 
na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido obtido no exercício. 
Com a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2012, que publicou o Orçamento de 
Estado para 2013, a taxa de retenção na fonte incidente sobre rendimentos de 
capitais (tais como juros de depósitos bancários) passou a ser de 28%. 

 

• Os rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais-valias, 
são tributados, autonomamente, à taxa de 20%, tratando-se de rendimentos de 
títulos de dívida, lucros distribuídos e de rendimentos provenientes de fundos 
de investimento, e à taxa de 25% nos restantes casos. 

 

• Relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora, estão 
sujeitas a tributação autónoma, como se de pessoas singulares se tratasse, à 
taxa de 10% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
apuradas no exercício. 

 

Ao imposto assim apurado é ainda deduzido o imposto restituído aos participantes 
que sejam sujeitos passivos isentos de IRC. 
 

O imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais-
valias, é registado na rubrica de Impostos e taxas da demonstração dos resultados; 
os rendimentos obtidos, quando não isentos, são assim considerados pelo 
respetivo valor bruto em Juros e proveitos equiparados. 
 

A liquidação do imposto apurado deverá ser efetuada pela Sociedade Gestora até 
ao final do mês de abril do exercício seguinte àquele a que os rendimentos 
respeitam, ficando sujeita a inspeção e eventual ajustamento pelas autoridades 
fiscais, durante um período de 4 anos contado a partir do ano a que respeitam. 

 
(h) Demonstração dos fluxos monetários 
 

Para efeitos da demonstração dos fluxos monetários, a rubrica de Caixa e seus 
equivalentes corresponde ao saldo da rubrica de disponibilidades apresentada no 
balanço. 
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NOTA 1 – VALIAS POTENCIAIS 
 

(i) A estes imóveis encontram-se associados contratos de arrendamento com opção de compra, conforme descrito na Nota 13. 
 
 
NOTA 2 – COMPARAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO E DAS 
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 

01-01-2013 Subscrições Resgates
Distribuição 

Rendimentos
Resultados 

Periodo 30-06-2013
Valor Base 156.576.052 14.066.799 (12.250.476) -   -   158.392.375 
Diferença em Subs. / Resg 80.067.241 12.578.021 (10.957.485) -   -   81.687.777 
Res. Distríbuidos -   -   -   (3.792.841) -   (3.792.841)
Res. Acumulados 59.983.606 -   -   -   -   59.983.606 
Res. Período -   -   -   -   2.211.036 2.211.036 

Total 296.626.899 26.644.820 (23.207.961) (3.792.841) 2.211.036 298.481.953 
Nº Unidades Participação 31.390.680 2.820.140 (2.456.000) 31.754.820 
Valor Unidade Participação 9,4495 9,3996  

Valor 
contabilístico

Média dos 
valores das 
avaliações Valia potencial

Lisboa Av. 5 de Outubro 146 6.940.298 6.943.350 3.052 
Lisboa Rua Mouzinho Silveira 27 1.209.750 1.213.000 3.250 
Lisboa Av. Infante D. Henrique Lote 309 5.560.557 5.571.000 10.443 
Lisboa Av. 24 de Julho  6-6A e Rua D. Luis I 4.020.830 4.026.550 5.720 
Lisboa Rua Filipe Folque 40 e Rua Antonio Enes 14 3.536.751 3.545.000 8.249 
Lisboa Rua S. P. Gomes 5 e 7 (Escritórios) 22.218.077 22.248.000 29.923 
Lisboa Rua S. P. Gomes 5 e 7 (Estacionamentos) 481.579 486.850 5.271 
Oeiras Av. Gen Norton de Matos 59-A 2.461.500 2.461.500 -    
Lisboa Av. da Índia 32 a 42 4.579.642 4.588.450 8.808 
Loures Qt. da Maçaroca 3.384.737 3.385.400 663 
Oeiras Rua Gen. Ferreira Martins 10 229.000 229.000 -    
Sintra Sesmarias 10.430.052 10.455.000 24.948 
Sintra Alameda Cidade Bona 3-3C 699.501 699.501 -    
Amadora Estrada do Casal do Canas 17.297.938 17.802.500 504.562 
Lisboa Av. Cons. Fernando de Sousa 25 759.543 788.000 28.457 
Oeiras Av. José Gomes Ferreira 19.728.744 19.748.500 19.756 
Lisboa Rua dos Lusíadas 131 491.217 517.000 25.783 
Loures Rua Alm. Gago Coutinho 98 2.014.919 2.032.000 17.081 
VF Xira Granja do Alpriate 5.305.996 5.370.500 64.504 
Oeiras Largo da Lagoa 8 1.187.237 1.211.500 24.263 
Cascais Av. N. Srª Rosário Lotes 19 e 20 458.695 479.350 20.655 
Oeiras Rua João Chagas 53 780.478 790.500 10.022 
Lisboa Ruas Jau S. Passos e J. Barros 1.499.806 1.521.500 21.694 
Oeiras Rua do Proletariado 14 5.035.949 5.037.200 1.251 
Montijo Rua dos Tractores 647 Jardia 31.457.407 31.656.500 199.093 
Amadora Rua do Entreposto Industrial 8 4.476.549 4.545.500 68.951 
Lisboa Av. Arantes e Oliveira 3 716.000 716.000 -    
Alenquer Quinta dos Cónegos 1.554.420 1.562.500 8.080 
Oeiras Av. do Forte 4 22.999.200 23.491.500 492.300 
Oeiras Rua Calvet Magalhães 245 A/B/C 28.889.008 29.085.500 196.492 
Cascais Rua Vasco da Gama 60 A 2.853.000 2.853.000 -    
Oeiras Rua Visconde Moreira Rey 18 12.088.500 12.088.500 -    
Porto Rua Júlio Dinis 595/599/609 4.961.951 4.961.951 -    
Porto Rua da Paz 40/66/84 75.655 81.000 5.345 
Porto Rua Rodrigues Lobo 51/53/57/61/65 37.828 41.425 3.597 
Matosinhos Rua Armando Vaz 225 22.997.107 23.218.000 220.893 
Vila do C. Av. 1º Maio 401 a 409 e Travessa da Rua Dez 2 a 8 3.031.146 3.032.350 1.204 
Ribeira G. Estrada regional Terceira - Primeira Giestas 2.263.218 2.419.500 156.282 
Caldas R. Av. Luis Paiva e Sousa 1.009.434 1.075.500 66.066 
Covilhã 1 Ed. na Estrada Nacional 18 2.165.135 2.224.000 58.865 
Beja Estrada do acesso ao Bairro da Esperança 2.487.078 2.576.000 88.922 
Marinha G. Rua da Nazaré 1.041.210 1.061.000 19.790 
Benavente Estrada Nacional 10 2.572.437 2.707.000 134.563 
Trofa Rua da Paz - Lugar de Real ou Cavadas 19.770.277 19.779.230 8.953 (i)
Porto Rua da Boavista 957/961 420.251 420.251 -    
Gaia Gaiarts 4.007.625 4.028.500 20.875 
Trofa 1 Ed. Lugar de Real ou Cavadas 2.645.368 2.667.500 22.132 (i)
Figueira Foz 1 Ed. na Estrada Nacional 109 5.240.237 5.295.000 54.763 
Matosinhos Terreno Rua Armando Vaz 225 601.968 604.500 2.532 

Total 300.674.806 303.342.858 2.668.052 

Imóveis
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NOTA 3 – INVENTÁRIO DOS ATIVOS DO FUNDO 
 

Descrição dos imóveis
Área 
(m2)

Data de 
aquisição

Preço de 
aquisição

Data da 
avaliação 1

Valor da 
avaliação 1

Data da 
avaliação 2

Valor da 
avaliação 2

Valor do 
imóvel País Município

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA U.E.

1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados

    - Não Arrendados
Terreno na Av. Luis Paiva e Sousa - Santo Onofre 7.000 Out-06 1.009.434 Out-12 1.070.000 Out-12 1.081.000 1.009.434 Portugal C. Rainha
Terreno na Rua Armando Vaz, Lugar do Cabo do Mundo Perafita - Matosinhos 7.100 Ago-11 501.968 Ago-11 584.000 Ago-11 625.000 601.968 Portugal Matosinhos

1.4 - Construções Acabadas
1.4.1 - Arrendadas

    - Comércio
1 Ed. na Av. 1º Maio 401 a 409 e Travessa da R. Dez 2 a 8 / Fajozes 3.868 Jul-06 3.003.899 Fev-12 3.000.000 Fev-12 3.064.700 3.031.146 Portugal Vila Conde
1 Ed. na Est. Reg. Terceira-Primeira Giestas - P. Pedra 3.156 Out-06 2.237.808 Out-12 2.394.000 Out-12 2.445.000 2.263.218 Portugal R. Grande
1 Ed. na Est. acesso ao B. da Esperança e Est. do B. da Esperança  (1) 3.657 Out-06 2.487.078 Out-12 2.544.000 Out-12 2.608.000 2.487.078 Portugal Beja

    - Serviços
9 Frações em Edifício na Av. 5 de Outubro, nº 146, Lisboa  (1) 5.099 Jan-88 3.537.863 Jun-13 6.869.700 Jun-13 7.017.000 6.940.298 Portugal Lisboa
1 Edifício na Av. Infante D. Henrique, Lote 309, Lisboa 5.632 Set-88 1.238.762 Ago-11 5.372.000 Ago-11 5.770.000 5.560.557 Portugal Lisboa
2 Edifícios na Av. 24 de Julho, nº 6/6 A e Rua D. Luís, nº 3, Lisboa  (1) 3.882 Set-88 1.516.760 Jun-13 3.956.100 Jun-13 4.097.000 4.020.830 Portugal Lisboa
1 Edifício na R. Filipe Folque, nº 40 e Rua António Enes, nº 14, Lisboa 3.226 Jul-89 2.022.309 Fev-12 3.500.000 Fev-12 3.590.000 3.536.751 Portugal Lisboa
1 Centro de Escritórios na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa  (1) 16.257 Fev-90 6.009.763 Fev-12 22.200.000 Fev-12 22.296.000 22.218.077 Portugal Lisboa
60 Frações em Edifício na Av. Gen. Norton de Matos, nº 59/A, Miraflores  (1) 2.312 Mar-91 2.579.453 Nov-11 2.393.000 Nov-11 2.530.000 2.461.500 Portugal Oeiras
1 Edifício na Estrada do Casal do Canas, em Alfragide 14.893 Mai-93 12.909.910 Fev-12 17.640.000 Fev-12 17.965.000 17.297.938 Portugal Amadora
2 Edifícios na Av. José Gomes Ferreira, em Miraflores  (1) 17.000 Dez-95 3.644.059 Nov-11 19.647.000 Nov-11 19.850.000 19.728.744 Portugal Oeiras
1 Edifício na Rua dos Lusíadas, nº 131, em Lisboa 527 Set-93 455.390 Nov-11 509.000 Nov-11 525.000 491.217 Portugal Lisboa
5 Frações em Edifício na Av. Nª Sr.ª do Rosário, Lotes 19 e 20, Cascais  (1) 374 Jul-94 391.686 Jun-13 473.700 Jun-13 485.000 458.695 Portugal Cascais
2 Frações em Edifício na Rua João Chagas, nº 53, Algés   (1) 797 Out-95 769.199 Nov-11 781.000 Nov-11 800.000 780.478 Portugal Oeiras
4 Frações em Ed. nas Ruas Jau S. Passos e J. Barros Lisboa  1.182 Dez-96 919.220 Fev-12 1.480.000 Fev-12 1.563.000 1.499.806 Portugal Lisboa
2 Frações em Ed. na Rua do Proletariado, nº 14, Portela Ajuda - Carnaxide  (1) 5.486 Dez-05 2.798.449 Jun-13 4.943.400 Jun-13 5.131.000 5.035.949 Portugal Oeiras
1 Edifício na Av. do Forte, nº 4, em Linda-a-Velha  (1) 18.787 Ago-04 22.135.968 Nov-12 23.100.000 Nov-12 23.883.000 22.999.200 Portugal Oeiras
1 Edifício na Rua Calvet Magalhães 245 A/B/C P. Arcos  (1) 11.912 Mai-06 28.394.433 Nov-11 29.050.000 Nov-11 29.121.000 28.889.008 Portugal Oeiras
1 Edifício na Rua Armando Vaz 225 – Perafita / Matosinhos  (1) 12.838 Jun-06 13.488.257 Nov-12 22.936.000 Nov-12 23.500.000 22.997.107 Portugal Matosinhos
1 Ed. na Rua da Paz - Lugar de Real ou Cavadas – S. Martinho Bougado  12.917 Jan-07 19.150.277 Nov-11 19.575.465 Nov-11 19.983.000 19.770.277 Portugal Trofa
1 Fração com 120 Estac. No Gaiarts Plaza Centrum - Santa Marinha 2.522 Set-11 4.002.625 Set-11 3.957.000 Set-11 4.100.000 4.007.625 Portugal V.N. Gaia
1 Ed. no Lugar de Cavadas ou Real - São Martinho Bougado / Trofa 2.718 Jun-10 2.523.640 Mai-12 2.650.000 Mai-12 2.685.000 2.645.368 Portugal Trofa

Localização
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Descrição dos imóveis Área (m2)
Data de 

aquisição
Preço de 
aquisição

Data da 
avaliação 1

Valor da 
avaliação 1

Data da 
avaliação 2

Valor da 
avaliação 2

Valor do 
imóvel País Município

    - Outros
2 Frações e 11 Estac. em Ed. na Rua Mouzinho da Silveira, nº 27, Lisboa 1.033 Fev-88 662.891 Jun-13 1.167.000 Jun-13 1.259.000 1.209.750 Portugal Lisboa
1 Edifício na Av. da Índia, nº 32 /42, Lisboa 5.430 Dez-91 2.237.129 Nov-11 4.500.000 Nov-11 4.676.900 4.579.642 Portugal Lisboa
1 Edifício na Quinta da Maçaroca, em S. João da Talha 7.023 Dez-91 1.856.418 Jun-13 3.208.800 Jun-13 3.562.000 3.384.737 Portugal Loures
1 Edifício nas Sesmarias - Cabra Figa, em Rio de Mouro  (1) 16.779 Out-92 6.322.433 Nov-12 10.270.000 Nov-12 10.640.000 10.430.052 Portugal Sintra
2 Frações em Edifício na Alameda Cidade Bona, nº 3/3C, Agualva - Cacém  (1) 1.258 Mar-93 733.577 Nov-12 639.000 Nov-12 760.000 699.501 Portugal Sintra
1 Edifício na Rua Almirante Gago Coutinho, nº 98, Póvoa de Stº Adrião  (1) 2.880 Dez-93 1.896.870 Nov-11 1.964.000 Nov-11 2.100.000 2.014.919 Portugal Loures
1 Edifício na Granja do Alpriate, em Vila Franca de Xira 8.550 Dez-93 3.034.912 Fev-12 5.360.000 Fev-12 5.381.000 5.305.996 Portugal V. F. Xira
4 Edifícios na Rua dos Tractores, nº 647, na Jardia – Montijo  (1) 53.679 Mar-99 3.796.433 Nov-11 31.613.000 Nov-11 31.700.000 31.457.407 Portugal Montijo
1 Edifício na Rua Entreposto Industrial, nº 8, em Alfragide – Amadora  (1) 9.400 Jul-00 3.641.549 Nov-12 4.476.000 Nov-12 4.615.000 4.476.549 Portugal Amadora
2 Frações em Edifício na Quinta dos Cónegos, Carregado 3.080 Jan-00 1.464.420 Nov-11 1.525.000 Nov-11 1.600.000 1.554.420 Portugal Alenquer
1 Fração e 3 Estac. em Ed. na R. Vasco da Gama, nº 60-A, na Parede 2.374 Dez-03 3.024.264 Nov-11 2.656.000 Nov-11 3.050.000 2.853.000 Portugal Cascais
1 Ed. na Estrada Nacional 109 - Morraceira - São Pedro - Figueira Foz 9.973 Ago-10 4.790.237 Mai-12 5.250.000 Mai-12 5.340.000 5.240.237 Portugal Figueira Foz

         - Total Arrendadas 273.938.479

1.4.2 - Não arrendadas

    - Comércio
1 Fração em Ed. na Av. Cons. Fernando de Sousa 25 Lisboa 740 Jun-93 759.543 Jun-13 760.000 Jun-13 816.000 759.543 Portugal Lisboa
1 Ed. na Est. Nac. 18 - Lugar de Mata dos Mouros - Tortosendo 3.493 Out-06 2.165.135 Out-12 2.188.000 Out-12 2.260.000 2.165.135 Portugal Covilhã
1 Ed. na Rua da Nazaré - Lugar da Amieirinha / Marinha Grande 11.400 Out-06 1.009.145 Out-12 1.050.000 Out-12 1.072.000 1.041.210 Portugal M. Grande
1 Ed. na Estrada Nacional 10 - freguesia de Samora Correia / Porto Alto 5.317 Out-06 2.572.437 Out-12 2.664.000 Out-12 2.750.000 2.572.437 Portugal Benavente
1 Fração em Ed. na Rua da Boavista 957/961 Massarelos 349 Jun-07 424.396 Mai-13 419.500 Mai-13 421.000 420.251 Portugal Porto

    - Serviços
1 Fração em Edifício na Rua General Ferreira Martins, nº 10, Miraflores 171 Jul-92 237.917 Nov-11 228.000 Nov-11 230.000 229.001 Portugal Oeiras
3 Frações em Ed. no Largo da Lagoa, nº 8, em Linda-a-Velha 1.200 Mai-94 1.164.425 Nov-12 1.210.000 Nov-12 1.213.000 1.187.237 Portugal Oeiras
2 Frações e 5 Estac. em Edifício na Av. Arantes e Oliveira, nº 3, Lisboa 546 Jan-00 735.183 Nov-12 675.000 Nov-12 757.000 716.000 Portugal Lisboa
1 Fração em Edifício na Rua Visconde Moreira Rey, nº 18, em Queijas 8.203 Jul-04 12.097.022 Nov-11 11.677.000 Nov-11 12.500.000 12.088.500 Portugal Oeiras
7 Frações e 11 Estac. em Ed. na Rua Júlio Dinis 595/599/609, Massarelos 2.650 Set-06 5.333.712 Fev-12 4.800.000 Fev-12 5.123.900 4.961.951 Portugal Porto

    - Outros
39 Estacionamentos na Rua Soeiro Pereira Gomes, nº 5 e 7, Lisboa 1.170 Fev-90 174.579 Jun-13 471.000 Jun-13 502.700 481.579 Portugal Lisboa
6 Estac. na Rua da Paz 40/66/84, Cedofeita-Porto 90 Set-06 75.656 Fev-12 80.400 Fev-12 81.600 75.655 Portugal Porto
3 Estac. na Rua Rodrigues Lobo 51/53/57/61/65, Massarelos-Porto 47 Set-06 37.828 Fev-12 40.200 Fev-12 42.650 37.828 Portugal Porto

         - Total Não Arrendadas 26.736.327

    - Total (A) 300.674.806

Localização

 
(1) Imóveis parcialmente arrendados. Se considerarmos a parte não arrendada destes imóveis, juntamente com os imóveis descritos no ponto 1.4.2 – não arrendadas, a totalidade das partes não 
arrendadas corresponde a cerca de 21,23% (57.585 m2 num total de 271.291 m2) do total das áreas consideradas para efeitos de arrendamento. 
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Quantidade
Cotação / 

Valor
Juros 

decorridos Valor global
7 - LIQUIDEZ
7.1. à vista
7.1.2. Depósitos à ordem 74.243 74.243 
7.2. A prazo
7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo 200.000 513 200.513 

8 - EMPRÉSTIMOS
8.1. Empréstimos Obtidos (9.000.000) (85.756) (9.085.756)

Total liquidez (B) (8.811.000)

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR
9.1. Valores activos
9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis 13.199.445 13.199.445
9.1.2. Outros 3.874.082 3.874.082
9.2. Valores passivos
9.2.1. Recebimentos por conta de imóveis (242.400) (242.400)
9.2.2. Outros (10.212.980) (10.212.980)

Total outros valores a regularizar (C) 6.618.147 

Valor Líquido Global do Fundo  (A) + (B) + (C) 298.481.953

 
 
 
NOTA 6 – CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO 
 
Os principais critérios e princípios de valorização encontram-se referidos na Nota 
introdutória. 
 
 
NOTA 7 – DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO 
 

Contas 01-01-2013 Aumentos Reduções 30-06-2013
Depósitos à ordem 277.798 74.243 
Depósitos a prazo 200.000 -   -   200.000 

Total 477.798 -   -   274.243 
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NOTA 8 – VALOR DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA  
 

Entidades
Devedores por 

rendas vencidas
SILCOGE 1.580.034 
GCT 830.047 
CONSFLY 491.891 
TIPOGRAFIA JERÓNIMUS 210.715 
MSS 178.473 
E.E.E. 92.360 
LIGAÇÕES 41.250 
SALES ON MOVE 25.625 
LISBOA 98 21.726 
EN VSN STRATEGY 19.307 
VIGIARIS 16.697 
COMPROMISSO SAUDE 11.750 
ACCEDO 6.140 
CCABJ 6.000 
BE CHOOSEN 3.141 
AVANÇO 2.845 
MONGOOSE 2.667 
SINO MOTORS 2.196 
PREMIUM VALUE 2.000 
NUCLITARGET 1.856 
INCG 922 
RICARDO & PEDRO 144 
AIR LUXOR 58 

Total 3.547.844 
 

 

Conforme evidenciado na Nota 11 abaixo, estes montantes encontram-se integralmente 
provisionados. 
 
 
NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS NÃO TITULADOS 
 
A 30 de junho de 2013 encontra-se em vigor um contrato de financiamento assinado com 
a CEMG sob a forma de contrato de abertura de crédito em conta corrente com hipoteca, 
tendo sido liquidado pela totalidade, em setembro de 2012, o empréstimo junto do 
Deutsche Bank. 

 

Assim, a rubrica de Empréstimos não titulados em 30 de junho de 2013 e 2012 
decompõe-se como segue: 
 

30.06.2013 30.06.2012
CEMG 9.000.000 1.000.000 
Deutsche Bank -   9.541.607 

9.000.000 10.541.607 
 

 
Foi celebrado a 7 de outubro de 2011, um contrato de abertura de crédito em conta 
corrente com hipoteca, pelo qual a CEMG concede ao Fundo um empréstimo até ao 
limite de €10.000 milhares, tendo sido renovado a 7 de outubro de 2012 pelo prazo de um 
ano. A 30 de junho de 2013 o limite autorizado não utilizado ascendia a €1.000 milhares. 
 

Os respetivos juros serão calculados sobre o capital em dívida, aplicando-se a taxa 
Euribor a 3 meses correspondente à média aritmética simples das cotações verificadas 
no mês anterior ao início do período de contagem de juros, acrescida de um spread de 
4,00%. 
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Para garantia do bom pagamento de todas as responsabilidades decorrentes deste 
contrato, o Fundo constituiu, a favor da CEMG, hipoteca sobre os seguintes imóveis:  
 

Garantias Prestadas Natureza Valor
1 Edificio na Graja Alpriarte, Vila F Xira Hipoteca 5.305.996 
2 Fracções em Ed. Qta dos Cónegos,  Carregado Hipoteca 1.554.420 
7 Fracções 11 Estac na R Julio Dinis 595/9 609, Massarelos Hipoteca 4.961.951 
1 Edificio na Av  1º Maio 401 a 409 e Trav  R da Paz 2 a 8 Fajozes Hipoteca 3.031.146 
1 Edificio na EN 109 Morraceira - São Pedro, Figueira da Foz Hipoteca 5.240.237 

Total 20.093.750 
 

 
NOTA 11 – PROVISÕES ACUMULADAS E MOVIMENTOS OCORRIDOS NO 
EXERCÍCIO 
 

Contas 01-01-2013 Aumentos Reduções 30-06-2013
Ajustamentos de dívidas a receber 3.216.067 366.820 35.044 3.547.844 

Total 3.216.067 366.820 35.044 3.547.844 

 
 
NOTA 12 – IMPOSTOS 
 

Natureza dos rendimentos Impostos retidos Rendimentos
Rendimentos de capitais 650 2.291 
Rendimentos prediais -   8.264.762 

Total 650 8.267.053 
 

 
NOTA 13 – DISCRIMINAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 
 
Contratos Promessa de compra e venda 
 
O valor registado em 30 de junho de 2013 e 2012 na rubrica de Adiantamentos por 
compra de imóveis refere-se a adiantamentos pagos e recebidos pelo Fundo no âmbito 
dos seguintes contratos de promessa de compra e venda: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Compra de imóveis
° Gaiart's (a) 13.199.444 13.061.986 46.700.000 

13.199.444 13.061.986 

Venda de imóveis
° Avenida da Índia (b) (242.400) (242.400) (4.848.000)
° Tortosendo - Covilhã (c) -    (266.625) -    

(242.400) (509.025)

Valor              
Aquisição/ (Venda) 

Imóvel
Adiantamentos pagos/(recebidos)

 
  
(a) Com base no Contrato-Promessa de Compra e Venda assinado, em 13 de fevereiro 

de 2008, entre a Consfly, Lda. e o Fundo, este compromete-se a comprar, após 
construção e prévio arrendamento, o Empreendimento que será denominado 
“GAIART’S PLAZA CENTRUM” (sito em Vila Nova de Gaia), pelo montante máximo 
de €50,7 milhões. Este valor encontra-se dependente dos valores líquidos mensais 
de referência para as rendas a praticar na comercialização do Empreendimento, o 
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qual pressupõe uma taxa de rendimento mínima anual de 8,75%. De referir que em 
2011 foi adquirida uma fração destinada ao arrendamento à Solinca pelo montante 
de €4 milhões, o que reduz o montante máximo a pagar para €46,7 milhões. 

    
(b) Após a autorização concedida pela CMVM em 22 de setembro de 2004, foi 

assinado um Contrato Promessa de Compra e Venda entre o Fundo VIP e a 
Silcoge, SA, pelo qual o Fundo prometeu alienar o imóvel sito na Avenida da Índia, 
em Lisboa. Para garantia de cumprimento do contrato referido acima, foi entregue 
ao Fundo VIP uma garantia bancária emitida a seu favor no valor de €2.669 
milhares. 

 
(c) Com base no Contrato-Promessa de Compra e Venda, assinado a 14 de março de 

2007, o Fundo prometeu alienar, pelo montante de €2.166.625, o imóvel em causa. 
A título de sinal o Fundo recebeu o montante de €266.625, sendo o remanescente 
recebido no ato da escritura de compra e venda, a qual devia ser outorgada até 30 
de junho de 2012. Pelo facto da opção de compra não ter sido exercida até à data 
acordada, o Fundo procedeu à rescisão do contrato assinado com a GCT, tendo o 
valor do adiantamento recebido revertido para o Fundo. 

 
Contratos de Arrendamento com Opção de compra 
 
Em 30 de junho de 2013, o Fundo tem dois contratos de arrendamento em que existe 
associada uma opção de compra do arrendatário. De uma forma mais detalhada, temos: 
 

(i) Casa de Saúde da Trofa – A opção pode ser exercida no decurso dos 11º, 16º e 
21º anos de contrato, sendo o respetivo valor de exercício determinado em 
função do valor pago pelo Fundo (que corresponde ao valor de aquisição 
acrescido do valor de todas as obras que possam vir a ser suportadas pelo 
Fundo) acrescido de uma taxa fixa anual e cumulativa de 2%. Em 30 de junho de 
2013, o valor de opção é de €20.924 milhares (30 de junho de 2012: €20.516 
milhares) e encontra-se registado em rubricas extrapatrimoniais. 

 

(ii) Edifício ACE Trofa – A opção de compra poderá ser exercida a qualquer altura do 
tempo de duração deste arrendamento, enquanto o Fundo VIP for proprietário do 
imóvel, caducando automaticamente com a primeira venda do imóvel. Em 30 de 
junho de 2013, o valor da opção é de €2.698 milhares e encontra-se registado em 
rubricas extrapatrimoniais. 

 

Em 30 de junho de 2012, existiam ainda dois outros contratos de arrendamento com 
opção de compra, os quais foram entretanto revogados: um relativo à fração AC do Bloco 
A do Edifício Cristal e um outro relativo ao Terreno em Caldas da Rainha e Edifícios 
Comerciais sitos em Ribeira Grande, Beja, Marinha Grande e Porto Alto. 
 
Saldos de empréstimos bancários disponíveis e não utilizados 
 
Conforme indicado na Nota 10, o saldo de empréstimos bancários disponíveis e não 
utilizados pelo Fundo a 30 de junho de 2013 ascende a €1.000 milhares (30 de junho de 
2012: €9.458 milhares). 
 
Valores cedidos em garantia 
 
Conforme evidenciado na nota 10, como garantia associada ao financiamento obtido 
junto da CEMG, foram constituídas pelo Fundo hipotecas a favor do Banco de imóveis 
que a 30 de junho de 2013 têm um valor contabilístico de €20.093.750. 
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Valores recebidos em garantia 
 
Para bom cumprimento dos contratos de arrendamento e no âmbito de contratos 
promessa de compra e venda foram recebidas pelo Fundo garantias bancárias, conforme 
decomposição abaixo: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Fornecedores / Vendedores 12.668.623 12.668.623 
Arrendatários 5.925.852 6.066.548 

Total 18.594.475 18.735.171 
 

 
O saldo de €12.669 milhares apresentado a 30 de junho de 2013 e 2012 corresponde a 
duas garantias bancárias recebidas pelo Fundo conforme segue: 
 
(i) uma, no valor de €10.000 milhares, entregue pela Consfly para garantia dos 

adiantamentos por conta de compra já realizados pelo Fundo no âmbito da 
construção do empreendimento que será denominado “GAIART’S PLAZA 
CENTRUM” (ver Nota 14 a)); e, 

 

(ii) outra, no valor de €2.669 milhares, entregue pela Silcoge no âmbito do Contrato de 
Promessa Compra e Venda do imóvel sito na Avenida da Índia (conforme referido 
acima).  

 

O montante de €5.926 milhares (30 de junho de 2012: €6.067 milhares) diz respeito a 
valores recebidos pelo Fundo como garantia de cumprimento de alguns contratos de 
arrendamento dos imóveis que compõem a carteira do Fundo. 
 
 
NOTA 14 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A COMPREENSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
a) Imóveis 
 
No que diz respeito às rubricas Terrenos e Construções, no semestre findo em 30 de 
junho de 2013, verificam-se os seguintes movimentos: 

Valor em 31 de dezembro de 2012
   Custo 1.511.402 255.208.809 
   Reavaliação Líquida 140.000 44.860.740 

1.651.402 300.069.549 
Movimentos no 1º semestre de 2013
   Reavaliação Líquida (40.000) (1.006.145)

Valor em 30 de junho de 2013
   Custo 1.511.402 255.208.809 
   Reavaliação Líquida 100.000 43.854.595 

1.611.402 299.063.404 

ConstruçõesTerrenos
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Nas rubricas Adiantamentos por conta de compras de imóveis e Adiantamentos por 
venda de imóveis ocorreram os movimentos abaixo indicados no 1º semestre de 2013: 
 

Por compra Por venda
Valor em 31 de dezembro de 2012 13.199.444 (242.400)

Movimentos no 1º semestre de 2013 -    -    

Valor em 30 de junho de 2013 13.199.444 (242.400)

Adiantamentos

 
 
Conforme referido na Nota 13, a 30 de junho de 2013, o valor de adiantamentos por 
conta de compras, corresponde essencialmente aos montantes já entregues pelo Fundo 
no âmbito da construção do empreendimento que será denominado “GAIART’S PLAZA 
CENTRUM”. Como garantia dos valores já entregues, o Fundo recebeu garantias 
bancárias no montante de €10.000 milhares (ver Nota 13).  
 

O valor de adiantamentos por conta de vendas, conforme referido na Nota 13, refere-se 
ao montante de €242.400 já recebido pelo Fundo no momento da assinatura de um 
Contrato Promessa de Compra e Venda relativo ao imóvel sito na Avenida da Índia, cujo 
valor da transação ascende a €4.848 milhares. 

 
b) Devedores por rendas vencidas 
 
Esta rubrica inclui os montantes em dívida por parte dos arrendatários dos imóveis do 
Fundo. Para fazer face a possíveis situações de incobrabilidade, encontra-se registado a 
30 de junho de 2013 na rubrica Ajustamentos de dívidas a receber, no passivo, o 
montante de cerca de €3.547 milhares (30 de junho 2012: €2.541 milhares), a qual cobre 
na íntegra o montante de dívidas consideradas como sendo de cobrança duvidosa (ver 
nota 8). 
 
c) Depósitos a prazo 
 
Os depósitos a prazo, constituídos em 30 de junho de 2013 e 2012, por um prazo igual 
ou superior a 3 meses, são remunerados dentro dos valores praticados no mercado, 
sendo a essas datas de 2,20% e 2,80%, respetivamente. O saldo apresentado nesta 
rubrica a 30 de junho de 2013 e 2012, de €200.000, corresponde na íntegra a depósitos a 
prazo constituídos junto da CEMG. 
 
d) Capital do Fundo 
 
O Fundo VIP é um fundo aberto, a que corresponde um número variável de unidades de 
participação resultante das subscrições e resgates consecutivos efetuados pelos 
participantes. 
 
As variações patrimoniais em 30 de junho são relativas a: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Mais e menos-valias não realizadas 72.457.744 70.136.846 
Resultados realizados 9.230.033 8.743.870 

81.687.777 78.880.716 
 

 



 

26 
 

Por ser um fundo de rendimento, conforme definido no regulamento de gestão, existe 
uma distribuição periódica de rendimentos aos participantes, no caso trimestral, e que no 
1º semestre de 2013 ocorreu conforme segue: 
 

Data Valor por UP
Valor do 

pagamento
Valor 

reinvestido

15.03.2013 €0,06 1.891.787 317.943 
17.06.2013 €0,06 1.901.054 289.585 

3.792.841 607.528 
 

 
Apenas o resultado do Fundo e os resultados transitados estão a ser distribuídos aos 
participantes sob a forma de rendimento das unidades de participação. Os ajustamentos 
em imóveis, quando positivos, apenas serão passíveis de distribuição como rendimento 
após realizada a mais-valia na alienação do imóvel. 
 
e) Contas de terceiros do passivo 
 
Os resgates a pagar a participantes refletem os pedidos de reembolso efetuados e que 
só serão pagos durante o 3º trimestre de 2013, de acordo com o prazo de pré-aviso para 
reembolso das unidades de participação previsto no regulamento de gestão do Fundo. 
De uma forma detalhada, temos: 
 

30.06.2013 30.06.2012

Resgates a pagar - 5 dias 70.195 95.658
Resgates a pagar - 10 dias 99.634 379.519
Resgates a pagar - 15 dias 254.928 1.422.708
Resgates a pagar - 30 dias 343.509 1.216.087
Resgates a pagar - 60 dias 1.688.187 3.378.764

2.456.453 6.492.737 
 

 
As comissões e outros encargos a pagar refletem as comissões de gestão (0,65%), do 
depositário (0,1%) e de supervisão (0,00266%) a pagar à Sociedade Gestora, ao 
Depositário e à CMVM, respetivamente, relativamente ao mês de junho para a comissão 
de gestão e de supervisão e aos meses de abril, maio e junho no caso da comissão de 
depósito. 
 
A rubrica Outras contas de credores decompõe-se como segue: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Imposto sobre o rendimento a pagar (ver Nota 14 h)) 1.552.460 1.129.189 
Credores por fornecimentos e serviços externos 459.499 570.009 
Imposto sobre valor acrescentado (IVA) 129.954 145.320 
Outros valores a pagar 278.346 705.484 

2.420.259 2.550.002 
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f) Acréscimos e diferimentos do passivo 
 
O saldo apresentado a 30 de junho de 2013 na rubrica Acréscimo de custos de €278.889 
(30 de junho de 2012: €353.630) inclui o montante de €186.000 (30 de junho de 2012: 
€258.000) que corresponde à especialização de taxas de conservação de esgotos 
relativas ao exercício de 2013 no valor de €60.000 e €126.000 para o ano de 2012, que 
irão ser debitadas ao Fundo, como proprietário dos respetivos imóveis, no decorrer dos 
exercícios de 2013 e 2014 e €85.756 (30 de junho de 2012: €87.827) referente à 
especialização dos juros relativos aos empréstimos bancários. 
 

As receitas com proveito diferido referem-se na íntegra às rendas pagas pelos 
arrendatários dos imóveis a título de adiantamento e correspondem, em regra, a um mês 
de renda. 
 
g) Comissões 
 
Nos semestres findos em 30 de junho 2013 e 2012 a rubrica Comissões decompõe-se 
como segue: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Comissão de Gestão 969.629 1.029.280 
Comissão de Depósito 149.174 435.851 
Comissão de Supervisão 47.595 46.467 
Comissão de Intermediação 34.199 20.630 
Comissão bancária por abertura de crédito 10.111 10.167 

1.210.707 1.542.395  
 
h) Imposto sobre o rendimento 

 
i) Fornecimentos e serviços externos 
 
O saldo apresentado na rubrica Fornecimentos e serviços externos decompõe-se como 
segue: 
 

30.06.2013 30.06.2012
Conservação 733.428 777.837 
Vigilância e Segurança 435.637 477.737 
Electricidade 153.740 260.124 
Higiene e Limpeza 101.331 177.383 
Esgotos 60.000 78.000 
Condomínio 59.094 93.550 
Seguros 57.360 19.058 
Outros fornecimentos e serviços externos 87.862 167.281 

1.688.452 2.050.971 
 

Não prediais Prediais Total Não prediais Prediais Total
Imposto do exercício 650 1.569.418 1.570.068 425 1.471.670 1.472.095 
Retenção na fonte (650) -     (650) (425) -     (425)
Imposto retido 1.454 -     1.454 1.948 -     1.948 
Imposto restituído a entidades isentas -     (18.412) (18.412) -     (344.429) (344.429)

Imposto a pagar 1.454 1.551.006 1.552.460 1.948 1.127.241 1.129.189 

30.06.2013 30.06.2012
Impostos sobre os rendimentos
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Os custos elevados suportados pelo Fundo no 1º semestre de 2013 relativos a 
Conservação ficam a dever-se à necessidade de realização de obras de reparação e 
remodelação em alguns imóveis, nomeadamente, no Pólo VIP Montijo, em cerca de €304 
milhares (30 de junho de 2012: obras no Edifício na Av. 5 de Outubro, no montante de 
€210 milhares). 
 
j) Juros e custos equiparados 
 
O saldo apresentado a 30 de junho de 2013 e 2012 refere-se a juros de empréstimos 
bancários. 
 
A variação do saldo desta rubrica, entre estes dois períodos, deve-se essencialmente à 
amortização das linhas de crédito junto do Barclays Bank e do Deutsche Bank, durante o 
ano de 2012, quando comparado com igual período de 2013. 
 
l) Perdas e ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários 
 

30.06.2013 30.06.2012
Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários
   Perdas na alienação de ativos imobiliários -    -    
   Perdas em ativos imobiliários (ver Nota Introd. (b)) 1.226.145 2.267.915 

1.226.145 2.267.915 
Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários
   Ganhos na alienação de ativos imobiliários -    17.559.791 
   Ganhos em ativos imobiliários (ver Nota Introd. (b)) (180.000) (16.914.500)

(180.000) 645.291 

  
Os ganhos na alienação de ativos imobiliários apresentado em 30 de junho de 2012 
decorre da alienação do Edifício Castilho, na Rua Castilho nº 5 à Associação Mutualista 
Montepio Geral que apresentava um custo de aquisição de €15.140 milhares. Tendo o 
preço de venda sido de €32.700 milhares, desta venda resultou a realização de uma 
mais-valia contabilística de cerca de €17.560 milhares. 
 
m) Rendimentos de ativos imobiliários 
 
O saldo apresentado nesta rubrica corresponde, na íntegra, às rendas e penalidades 
contratuais recebidas pelo Fundo provenientes do arrendamento dos seus imóveis. 
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	A Universidade Católica divulgou um estudo segundo o qual a economia nacional terá crescido 0,6% no 2º trimestre de 2013 comparada com o trimestre anterior, prevendo, contudo, uma contração de 2,4% no final de 2013, um pouco acima das previsões oficiais.
	O “Indicador de Poupança” produzido pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)/Universidade Católica, com referência a junho de 2013, atingiu um máximo histórico de 123,7 pontos, que corresponde a 9,9% do PIB ...
	Quanto à atividade imobiliária, todos os indicadores são negativos, destacando-se a área da construção que voltou a registar uma quebra de cerca de 15% em 2013, conforme referiu a Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas (AECOP).
	Os preços de venda de habitações continuam em queda, embora um pouco mais atenuada, situando-se em cerca de 7,3% relativamente a igual período de 2012.
	A procura continua escassa e a oferta abundante, provocando um evidente desequilíbrio no mercado.
	A nova Lei das Rendas não tem produzido os resultados esperados de reanimação do mercado, devido essencialmente à incapacidade dos Serviços intervenientes darem resposta, em tempo útil, às solicitações quer de inquilinos, quer de senhorios.
	Tal como tem sido uma constante nos últimos anos, os Fundos de Investimento Imobiliário em geral têm-se debatido com falta de liquidez provocada, por um lado, pela redução, embora pouco acentuada, das suas rendibilidades e, por outro, pela estratégia ...
	De acordo com os dados revelados pela APFIPP na sua publicação denominada ”Mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – junho de 2013”, nesta data, estavam em atividade 253 FII´s, menos sete do que em igual período de 2012.
	Esses 253 FII´s apresentavam um valor global líquido, em 30 de junho de 2013, de 11.487,9 milhões de euros, ligeiramente acima (0,4%) dos 11.438,9 milhões de euros verificados em 31 de dezembro de 2012, tendo nesse período o valor do património imobil...
	No quadro seguinte constam as categorias de FII´s, os respetivos montantes sob gestão e quotas de mercado, tudo reportado a 30 de junho de 2013:
	Ainda segundo os dados revelados pela APFIPP, as rendibilidades médias ponderadas pelas carteiras dos Fundos obtidas no período de 12 meses findo em 30 de junho de 2013 por 24 FII´s, cujas gestoras são suas Associadas, são as seguintes:
	- FII´s Abertos de Acumulação : - 2,87 %
	- FII´s Abertos de Rendimento :   0,14 %
	- FII´s Fechados    : - 4,02 %
	IV – PERSPETIVAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2013
	Condicionado à evolução da situação política e à mudança da orientação económico- financeira que permita aliviar o peso das medidas de austeridade a favor de estratégias que visem o crescimento e o emprego, poder-se-á, se tal suceder, prever uma lenta...
	Verificando-se uma viragem na opinião dos grandes decisores que agora, e a cada passo, reconhecem erros resultantes da aplicação das medidas de austeridade que tinham como único objetivo aspetos relacionados com a consolidação orçamental e o equilíbri...
	É lugar comum dizer-se, e a história assim o confirma, que a economia, as suas crises e os seus períodos de crescimento, por vezes quase de euforia, tem os seus ciclos, cuja duração pode ser mais ou menos longa. O que atualmente se atravessa é certame...
	É nessa perspetiva, moderadamente otimista, que devemos encarar o futuro, preparando e adotando as medidas de resistência e adaptação que permitam superar as dificuldades deste ciclo.
	Por parte da Administração desta Sociedade Gestora do FUNDO VIP tudo será feito nesse sentido, garantindo a todos os Participantes o maior e mais atento empenhamento quanto à evolução da situação.
	Lisboa, 1 de agosto de 2013
	A ADMINISTRAÇÃO
	LUIS LOPES LARANJO
	PEDRO MANUEL LOPES SÁRAGGA LEAL 
	ANTÓNIO AUGUSTO SERRALHA FERREIRA


	Fundo VIP - Relatorio Auditoria jun13

