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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

 

O Predicaima - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de Subscrição Particular 

(doravante denominado por Predicaima), foi autorizado pela Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários em 27 de Julho de 2006, tendo iniciado a sua atividade a 18 

de Dezembro do mesmo ano. 

O capital inicial do Fundo foi de 41.750.000 €, representado por 41.750 Unidades de 

Participação (UP’s) com o valor unitário de subscrição inicial de 1.000 €. 

A atividade do Predicaima foi desenvolvida em 2014 num contexto macroeconómico 

menos adverso do que o observado em 2013, com a economia portuguesa a 

terminar o ano com um crescimento médio anual do PIB de cerca de 0,9%, em linha 

com o observado para a Zona Euro. 

Esta moderada recuperação económica teve reflexos positivos ao nível o 

desemprego, que terá caído na Zona Euro para os 11,4% em dezembro de 2014 

(11,8% em dezembro de 2013), enquanto em Portugal a taxa de desemprego 

(média anual) terá caído para os 13,9% (16,2% em 2013).  

Ao invés, os sinais relativamente à estabilidade dos preços foram menos positivos, 

com a taxa de inflação homóloga da Zona Euro a situar-se em dezembro de 2014 

nos -0,2% (0,8% em dezembro de 2013) enquanto em Portugal a variação média 

anual do índice de preços no consumidor (IPC) foi de -0,3% em 2014 (0,3% em 

2013). 

Perante os riscos de deflação, o BCE teve de adotar ao longo de 2014 várias 

medidas de natureza expansionista e que culminaram com a redução da refi rate 

para 0,05%, a colocação da taxa de depósitos em valores negativos (-0,20%) e o 

anúncio de um conjunto de medidas não convencionais, de entre as quais se destaca 

o novo programa de compra de ativos, num montante total de 60.000 M€ por mês, 

com inicio em março de 2015. 

Beneficiando de uma melhoria no sentimento económico, descida das taxas de juro e 

de um enquadramento legal favorável ao investimento estrangeiro, o mercado 

imobiliário português registou em 2014 sinais de recuperação, em particular nas 

áreas urbanas de Lisboa e Porto, com os preços médios da habitação a 

apresentarem em algumas áreas uma evolução positiva. 
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 

 

 

MACROECONOMIA 
 

Económica Mundial 
  

Em janeiro de 2015, o FMI veio rever em baixa as suas previsões de crescimento da 

economia mundial em 0.3 p.p. para 2015 e 2016, respetivamente para os 3,5% e 

3,7%, face ao World Economic Outlook (WEO) de outubro de 2014, em ligeira 

aceleração face ao crescimento de 2014 (+3,3%), que terá mantido o ritmo do ano 

anterior. O FMI considera que a economia global está perante um novo período de 

fraco crescimento e elevado desemprego, sendo que o crescimento económico 

preconizado pelo G20 (o grupo das 20 maiores economias do mundo) para os 

próximos cinco anos é insuficiente para criar todos os empregos necessários, 

apontando assim para uma retoma mundial desigual e frágil. O FMI defendeu 

também que as políticas orçamentais devem ser adaptadas às circunstâncias de 

cada país, devendo ser "amigas”, quanto possível, do crescimento e da criação de 

emprego.  

A recuperação da atividade económica tem sido, assim, desigual, com os EUA e o 

Reino Unido a registarem um crescimento robusto ao longo dos últimos trimestres, 

num contexto de fraco crescimento económico na Zona Euro e no Japão e de uma 

desaceleração do crescimento nos BRIC, à exceção da Índia. Em todo o caso, se a 

China deverá evitar em 2015 um abrandamento pronunciado, as economias 

desenvolvidas deverão acelerar pelo 3º ano consecutivo, enquanto as economias em 

desenvolvimento correm o risco de abrandar pelo 5º ano consecutivo. 

Deverão observar-se fracas pressões inflacionistas a nível global, quer devido ao 

fraco crescimento, quer devido à descida do preço do petróleo. A política monetária 

deverá ser conduzida de uma forma assimétrica: se, por um lado, os preços dos 

ativos financeiros têm implícitas subidas de taxas de juro nos EUA e no Reino Unido, 

por outro lado, os bancos centrais do Japão e da Zona Euro têm em curso programas 

de quantitative easing. 
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Zona Euro 

 

Dando continuidade ao processo de gradual recuperação económica em curso na 

região, iniciado no 2º trimestre de 2013, a economia da Zona Euro terminou o ano 

de 2014 com um crescimento médio anual do PIB de 0,9%. A região regressou 

assim aos crescimentos anuais depois de dois anos a contrair (-0,4% em 2013), 

que tinham, em grande medida, resultado dos efeitos das políticas de consolidação 

orçamental levadas a cabo por uma boa parte dos Estados-Membros, 

designadamente em países com maior dimensão, como Itália e Espanha, na 

sequência da crise da dívida soberana na região. As disparidades geográficas 

continuaram a ser bastante evidentes, inclusive entre as maiores economias da 

região, com a Alemanha a terminar o ano num nível de atividade já bastante acima 

do atingido antes da Grande Recessão (+3,9% acima dos níveis do 1º trimestre de 

2008), ao passo que a Itália e a Espanha fecharam o semestre cerca de 9,7% e 

5,8% abaixo dos máximos históricos (observados, respetivamente, no 1º trimestre 

de 2008 e no 2º trimestre de 2008). A França também terminou o ano com níveis 

de atividade acima dos anteriores máximos históricos (+1,4% acima dos níveis 

máximos do 1º trimestre de 2008), mas tendo acabado por ter dos piores 

desempenhos económicos ao longo do ano, crescendo apenas 0,4%, apenas melhor 

que o apresentado pela Itália (-0,4%) e com a Alemanha a destacar-se pela 

positiva (+1,6%), seguida de Espanha (+1,4%). 

Refletindo a gradual recuperação da atividade económica observada ao longo do 

ano, a taxa de desemprego deu em 2014 continuidade à tendência de descida 

iniciada no último trimestre de 2013, tendo descido de 11,9% em dezembro de 

2013 para 11,3% em dezembro 2014, mas ficando apenas a 0,8 p.p. dos níveis 

máximos históricos desde o início da série (julho de 1990) observados em maio de 

2013, continuando a dar conta de um mercado laboral ainda bastante deteriorado. 

A taxa de inflação homóloga registou uma diminuição de 0,8%, em dezembro de 

2013, para -0,2%, no final de 2014, que representava um mínimo desde setembro 

de 2009 (-0,3%), tendo entretanto diminuído ainda mais já no primeiro mês de 

2015, para -0,6%. A inflação continuou a distanciar-se cada vez mais da barreira 

de 2,0% (o objetivo do BCE), após se ter situado persistentemente acima entre 

dezembro de 2010 e dezembro de 2012. Já a inflação subjacente (i.e., excluindo 

produtos alimentares não transformados e energia) cifrou-se em 0,7% em 

dezembro de 2014, no mesmo nível observado no final de 2013, tendo entretanto 

descido ligeiramente para 0,5% já em janeiro de 2015, mas encontrando-se acima 

da inflação geral e a permitir, de certa forma, afastar os cenários mais extremistas 
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de caída numa situação de deflação. Com o objetivo de combater o risco de inflação 

baixa durante um período demasiado longo de tempo e de dinamizar os fluxos de 

crédito à economia real, o Banco Central Europeu (BCE) adotou ao longo de 

2014 várias medidas expansionistas, começando por cortar a taxa de referência em 

0,5 p.p. no 1º trimestre para os 0,25%, voltando em junho de 2014 a lançar mais 

estímulos, cortando novamente a refi rate de 0,25% para 0,15% e colocando a 

taxa de depósitos num valor negativo (-0,10%), anunciando ainda um conjunto de 

medidas não convencionais, com destaque para as targeted longer-term refinancing 

operations – TLTRO. Depois destas medidas adotadas não terem sido suficientes 

para ir ao encontro dos objetivos, o BCE anunciou mais medidas em setembro de 

2014, cortando novamente a refi rate de 0,15% para 0,05%, colocando a taxa de 

depósitos num valor ainda mais negativo (-0,20%), e anunciando mais medidas 

não convencionais, tendo em outubro e novembro do mesmo ano arrancado, 

respetivamente, um novo programa de compra de covered bond (CBPP3), 

essencialmente de dívida hipotecária, e um programa de compra de dívida 

titularizada (asset-backed securities - ABS). Já em 2015 (na reunião de 22 de 

janeiro), a autoridade manteve as taxas diretoras, mas decidiu lançar um plano 

alargado de compra de ativos, por um montante total de 60 mil milhões de euros 

por mês, a vigorar entre março de 2015 até, pelo menos, setembro de 2016, 

confirmando o lançamento do pacote de estímulos já antecipado pelo mercado e 

numa dimensão até superior à que se vinha comentando. Este programa inclui 

dívida soberana, das agências e das instituições europeias, e o montante avançado 

inclui também os programas já em curso de compra de ABS e covered bonds. 

 

Portugal 

 

A economia deu início ao processo de recuperação económica no 1º trimestre de 

2013, regressando aos crescimentos em cadeia do PIB e começando gradualmente 

a inverter a queda que vinha a ser observada desde o final de 2010. O início de 

2014 acabou por ficar marcado por uma redução do PIB, que contraiu 0,4% em 

cadeia, pese embora com esse mau arranque a ter subjacente alguns fatores de 

natureza temporária, que acabaram por ser quase totalmente revertidos logo no 

trimestre seguinte. Entre a série de fatores temporários que afetaram 

negativamente a atividade no 1º trimestre, destaque para: i) as condições 

meteorológicas excecionalmente adversas, que prejudicaram diversas atividades, 

como a pesca, a agricultura e a construção; ii) o encerramento durante metade do 

trimestre para manutenção da refinaria de Sines da Galp, penalizando as 
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exportações do país atendendo ao seu peso nas mesmas. Em termos médios 

anuais, 2014 marcou o regresso da economia ao crescimento, com o PIB a expandir 

0,9% (-1,4% em 2013), perspetivando-se uma aceleração do crescimento para 

1,6% em 2015. A recuperação económica tem sido alimentada pelas exportações - 

a melhor parte do ajustamento económico em curso -, que terminou 2014 cerca de 

21,3% acima dos níveis pré-programa (2010), apesar de um crescimento mais 

modesto em 2014 (+3,4%, depois dos +6,4% em 2013), com a procura interna a 

ser responsável em 2014 pelo retorno de PIB aos crescimentos, apresentando um 

contributo positivo de 2,0 p.p. (-1,1 p.p. no caso das exportações líquidas). O 

investimento em capital fixo (FBCF) regressou aos crescimentos (+2,3%) em 2014, 

depois de ter vindo sucessivamente a contrair desde 2009 – no 2º trimestre de 

2013 situou-se mesmo em níveis mínimos desde o 2º trimestre de 1989, e, como 

proporção do PIB, no menor valor da série iniciada em 1978. Também o consumo 

privado cresceu (+2,1%), após três anos de quedas (-1,4% em 2013).  

O ano de 2014 ficou marcado pela conclusão do Programa de Assistência 

Económica e Financeira (PAEF) acordado em maio de 2011 com a troika, uma 

conclusão que ocorreu formalmente no dia 17 de maio e que constituiu um 

momento importante na evolução da economia portuguesa. Durante o período de 

execução do PAEF registaram-se progressos assinaláveis na correção de um 

conjunto de desequilíbrios macroeconómicos e foram implementadas medidas de 

caráter estrutural em múltiplas áreas. Não obstante esses progressos, o regresso 

da economia portuguesa ao financiamento de mercado foi-se procedendo de forma 

gradual – em abril de 2014, ainda sob o PAEF, o país realizou com sucesso o 1º 

leilão de dívida (a 10 anos) não sindicalizada (sem o apoio de um sindicato bancário 

de tomadores da dívida). O processo de ajustamento orçamental continuou ao 

longo do ano de 2014, com os dados na ótica da contabilidade nacional a 

reportarem um défice orçamental de 4,9% do PIB nos 3 primeiros trimestres de 

2014, em forte melhoria face ao défice contabilizado no período homólogo de 2013 

(-5,7% do PIB). Têm sido alcançados importantes excedentes primários, num 

contexto de manutenção das receitas e de diminuição da despesa, com o Governo a 

estimar que o défice orçamental em 2014 possa ter ficado abaixo dos 4,8% do PIB 

(com a meta do défice a ser revista dos anteriores 4,0%, devido à adoção das 

novas regras contabilísticas europeias, SEC 2010, não refletindo uma derrapagem, 

mas sim o impacto destas alterações contabilísticas, o que levou à aceitação destes 

novos números por parte da troika), beneficiando de uma melhor execução 

orçamental em 2013 (com efeitos de carry-over também para 2014) e de uma 

receita fiscal acima do previsto. Para 2015, o Orçamento de Estado contempla um 
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défice de 2,7%, o qual tem sido considerado otimista pelas organizações 

internacionais, resultado de previsões de receita e despesa pouco realistas, 

nomeadamente no perímetro da Segurança Social.  

A correção dos desequilíbrios externos foi uma das características mais 

marcantes do processo de ajustamento da economia portuguesa, decorrente, em 

grande medida, da evolução da balança comercial de bens e serviços, que de 

acordo com os dados do Banco de Portugal a preços correntes em 2012 regressou 

aos excedentes (o 1º superavit comercial desde 1944), tendo o excedente subido 

em 2013, mas encurtado em 2014, em grande medida explicado pelo forte 

acréscimo das importações associado à recuperação da procura interna, 

nomeadamente à reposição de stocks. Quando a troika entrou em Portugal, 

tínhamos um elevado desequilíbrio externo (em 2010 o défice da balança corrente 

foi de -10,1% do PIB), que foi completamente anulado em 2013, quando o saldo da 

balança corrente registou um excedente de 0,7% do PIB, tratando-se então do 1º 

excedente desde 1969 (+0,1%), e do maior desde, pelo menos, 1960. Em 2014 

observou-se um novo excedente da balança corrente, em ligeira diminuição, para 

0,3%, refletindo o já referido pior desempenho da balança comercial, mas 

representando o 2º excedente desde 1969 e perspetivando-se um aumento do 

excedente no corrente ano. 

As difíceis condições de financiamento da República Portuguesa observadas durante 

grande parte do processo de ajustamento da economia portuguesa estenderam-se 

ao setor bancário, tendo provocado um aumento da poupança forçada das famílias, 

que se juntou à preponderante poupança por motivos de precaução, levando a que 

a taxa de poupança passasse de 7,5% em 2011 para 10,1% em 2013. 

Entretanto, a melhoria das condições de financiamento da economia em 2014, 

fortemente influenciada por um contexto internacional favorável e uma redução 

assinalável da aversão ao risco, e a recuperação do consumo privado levaram a 

uma ligeira redução da taxa de poupança, tendo descido para 9,7% no 3º 

trimestre, estimando-se que tenha terminado o ano de 2014 sensivelmente neste 

nível.  

Um dos aspetos mais gravosos do processo de ajustamento económico e financeiro 

no país foi o seu impacto no mercado laboral – que só não foi superior porque 

paralelamente se observou um aumento da emigração –, o qual, não obstante 

igualmente em recuperação, continua a evidenciar níveis de desemprego bastante 

elevados. A intensa deterioração deste mercado ao longo dos últimos anos foi 

refletindo e, subsequentemente, amplificando a recessão económica, com a queda 
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do investimento a traduzir-se num contínuo agravamento da taxa de desemprego, 

mas com esta taxa a iniciar um ciclo descendente a partir do 2º trimestre de 2013, 

acompanhando a recuperação da economia, iniciada no trimestre anterior. A taxa 

de desemprego deu em 2014 continuidade a esse ciclo, tendo passado dos 15,3% 

observados no 4º trimestre de 2013 para 13,5% no final de 2014, permanecendo 

em níveis elevados, mas sensivelmente em mínimos desde o 3º trimestre de 2011 

(atingidos no 3º trimestre de 2014, quando se cifrou em 13,1%) e a uma distância 

razoável do pico máximo de 17,5% das séries trimestrais do Banco de Portugal 

(BdP) iniciadas em 1977 observado no 1º trimestre de 2013. Em termos médios 

anuais, a taxa de desemprego foi de 13,9% em 2014, diminuindo intensamente 

face aos 16,2% observados em 2013, e perspetivando-se uma nova redução para 

12,9% em 2015. 

Esta redução significativa da taxa de desemprego terá sido no entanto obtida 

fundamentalmente por via da redução da população ativa, que entre 2007 e 2014 

terá caído cerca de 7% (392 mil pessoas), uma vez que no mesmo período o 

emprego terá caído cerca de 13% (670 mil pessoas).   

O ano de 2014 foi também marcado pelo colapso do BES e do GES, que 

acabaram por ditar a queda de um dos maiores grupos económicos e financeiros 

em Portugal. A apresentação dos resultados do 1º semestre de 2014, que ditaram 

perdas para o BES no valor de 3,577 mil milhões de euros (mM€), os quais ficaram 

largamente acima dos valores previsíveis, levaram o BdP a aplicar uma medida de 

resolução. O BdP anunciou a 3 de agosto uma injeção de 4.900 M€ no BES para o 

capitalizar, através do Fundo de Resolução Bancário, e o fim daquela instituição, 

com a separação do banco fundado pela família Espírito Santo entre um bad bank 

(banco mau), em que ficam os ativos tóxicos, e o Novo Banco (banco bom), que 

reúne os ativos não tóxicos e, do lado do passivo, os depósitos dos clientes. Estes 

acontecimentos ditaram também uma desvalorização significativa nas diferentes 

classes de ativos em Portugal, com o spread da dívida pública portuguesa a 

disparar quando se verificaram estes acontecimentos. Todavia, até ao final do ano, 

os juros da dívida pública continuaram a ser bastante beneficiados com as medidas 

já adotadas pelo BCE e com as expectativas de novas medidas. 

A inflação, medida pela variação média anual do índice de preços no consumidor 

(IPC), foi de -0,3% em 2014, diminuindo face ao crescimento de 0,3% de 2013 e 

depois de no ano anterior já ter registado uma forte desaceleração (+2,8% em 

2012). Excetuando o ano de 2009 (-0,8%), trata-se da primeira situação de 

inflação negativa desde a registada em 1954 (-1,9%), em grande medida devido à 
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queda dos produtos energéticos (-1,4% vs -0,7% em 2013), especialmente devido 

à diminuição dos preços dos combustíveis. Em 2014, os preços dos serviços 

aumentaram 0,8% (+0,7% em 2013), enquanto os preços dos bens diminuíram 

1,1% (0,0% em 2013). 

 

MERCADOS FINANCEIROS 

 

O sentimento de mercado foi positivo ao longo de 2014, num contexto de 

lançamento de novos estímulos por parte do BCE, do Banco do Japão (BoJ) e, mais 

no final do ano, do Banco Popular da China (PBoC). Assistiram-se a movimentos 

positivos nos índices acionistas dos EUA, Índia, China e Japão e tendencialmente 

negativos na Europa, à exceção de alguns países, nomeadamente, da Alemanha e de 

Espanha, que acabaram por suportar uma ligeira subida do Eurostoxx 50. Ao longo 

do ano, o sentimento de mercado foi penalizado pelo risco geopolítico, 

nomeadamente pela crise entre a Ucrânia e a Rússia e pela contínua tensão no 

Médio Oriente.  

Ao nível das expectativas das taxas de juro, a Fed terminou o seu programa de 

compra de ativos, depois de 3 rondas de quantitative easing (QE), que durava desde 

setembro de 2012 no caso de ativos colateralizados por créditos à habitação (RMBS) 

e desde dezembro de 2012 no caso da dívida pública. Ainda assim, a Fed manteve 

uma postura ainda cautelosa, afirmando na última reunião de 2014 que será 

paciente quanto ao momento em que subirá os juros. Como referido, o BCE adotou 

ao longo do ano várias medidas expansionistas. Na China, o menor ímpeto 

económico, bem como a contínua desaceleração do ritmo de crescimento dos preços, 

levou o PBoC a cortar a taxa de juro de referência nos depósitos e nos empréstimos, 

pela 1ª vez desde 2012, em 40 p.b. e 25 p.b., para, respetivamente, 5,60% e 

2,75%. Já o Banco Central da Rússia (CBR) veio ao longo do ano a adotar uma 

política monetária restritiva, subindo por 6 vezes a key rate, em virtude das 

pressões inflacionistas e do colapso do rublo, com a última subida a ocorrer em 16-

dez, aumentando-a em 650 p.b. para 17,00%, o maior aumento desde a crise de 

1998, sendo que no início de 2015 fez um ajuste, cortando a taxa para 15,00%.  

Ao nível da crise do euro, a pressão dos mercados continuou a diminuir, depois 

de, em 2013, ter sido afastado o cenário de saída de países da Zona Euro (que a 

partir do final de 2014 foi reaberto no que à Grécia diz respeito). Entre os países 

periféricos, ao nível do ajustamento orçamental, as execuções continuaram difíceis, 

perante a dureza das metas impostas, mas relativamente próximas dos objetivos 

traçados. Portugal e Irlanda saíram de forma bem-sucedida dos seus programas de 
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assistência financeira, não obstante continuarem ainda sobre um programa de 

monitorização até amortizar grande parte da dívida. É de salientar também as já 

referidas diferentes medidas de natureza expansionista encetadas pelo BCE com o 

intuito de estimular o crescimento económico e evitar eventuais riscos de deflação.  

As yields da dívida pública de referência observaram movimentos descendentes 

na Alemanha e mistos nos EUA. O movimento de descida das yields na Alemanha em 

relação ao final de 2013 (-139 p.b. nos 10 anos, para 0,541%, e -31 p.b. nos 2 

anos, para um inédito valor negativo de -0,098%) terá estado associado, 

designadamente, às novas medidas expansionistas do BCE e aos dados menos 

animadores conhecidos para a região ao longo do ano, bem como as perspetivas 

ainda um pouco debilitadas para 2015, que terão levado os investidores a 

privilegiarem esta classe de ativos de menor risco. Nos EUA, as yields subiram no 

curto prazo (+28 p.b., para 0,665%) em resultado do facto de os mercados 

anteciparem subidas de taxas por parte da Fed em 2015, mas as taxas de longo 

prazo desceram (-86 p.b., para 2,171%), sobretudo devido ao efeito de contágio das 

baixas yields na Alemanha, para mais num contexto de dados significativamente 

favoráveis para os EUA ao longo dos vários trimestres, bem como o respetivo 

término do programa de compra de ativos por parte da Fed. As yields dos bunds a 

10 anos fizeram, durante o período, mínimos históricos, ao passo que as dos 

treasuries a 10 anos continuaram distantes face aos mínimos históricos de julho de 

2012 (1,38%). 

O sentimento de descidas foi também observado no Mercado Monetário 

Interbancário (MMI), onde as taxas Euribor registaram mínimos históricos em 

todos os prazos, largamente potenciadas pelos cortes de taxas do BCE, tendo a refi 

rate descido 20 p.b. em 2014. As taxas Euribor nos prazos de 3, 6 e 12 meses 

desceram em 2014 21 p.b., 22 p.b. e 23 p.b., para respetivamente, 0,078%, 

0,171% e 0,325%. 

Os spreads da dívida pública dos chamados países periféricos da Zona Euro 

face aos bunds diminuíram em todos os casos (com a exceção a ser a Grécia, ainda 

que para os prazos mais curtos, nomeadamente os 2 anos, o spread tenha diminuído 

significativamente, em 236 p.b.), beneficiando sobretudo da postura expansionista 

do BCE, de uma tendência de melhoria da conjuntura económica e da execução 

orçamental desses países e, no geral, da continuação do aumento da confiança dos 

investidores na resolução da crise do euro. É de realçar a evolução dos spreads de 

Portugal e Espanha, que diminuíram em 2014, respetivamente, 206 p.b. e 115 p.b.. 

no prazo de 10 anos e 260 p.b. e 79 p.b. nos 2 anos. As yields a 10 anos de 
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Espanha (+1,611 %), Itália (+1,890%), Irlanda (+1,250%) e Portugal (+2,687%) 

fizeram mínimos históricos ao longo do ano de 2014, com as yields a encetarem um 

caminho de redução a partir do 1º trimestre. 

Durante o ano de 2014, registaram-se movimentos mistos nos principais índices 

acionistas mundiais, com comportamentos positivos nos EUA, Ásia e América 

Latina (com a exceção a ser a queda do Ibovespa), e tendencialmente negativos na 

Europa. Na Europa, registaram-se subidas apenas na Eslováquia (SKSM: +12,4%), 

em Espanha (IBEX: +3,7%), na Alemanha (DAX: +2,7%) e em Itália (FTSE MIB: 

+0,2%). Ainda assim, o Eurostoxx 50 subiu ligeiramente (+1,2%), tendo, no 

entanto, fechado o ano aquém dos máximos de 6 anos observados em meados do 

ano. As quedas mais acentuadas foram registadas pelo russo RTSI (-45,2%), a 

maior queda a nível mundial, e pelo português PSI-20 (-26,8%), seguindo-se as 

descidas, ainda que bastante menores, no húngaro BUX (-10,4%), no checo Prague 

PX (-4,3%), no polaco WSE WIG20 (-3,5%), no britânico FTSE 100 (-2,7%) e no 

francês CAC 40 (-0,5%), ainda que marginal. Nos EUA, o Nasdaq registou a maior 

subida (+13,4%), tendo fechado o ano em máximos de 14 anos. Os índices S&P 500 

(+11,4%) e Dow Jones (+7,5%) também subiram, ascendendo a níveis máximos 

históricos. Na Ásia, destaque para a valorização de 52,9% do Shangai Composite 

(China), tendo atingido máximos desde março de 2010, não obstante estar ainda 

38,5% abaixo do seu máximo histórico atingido em 2007. O Sensex 30 (Índia) 

avançou uns intensos 29,9% em 2014, tendo atingido um máximo histórico em 

2014. O Nikkei 225 observou também uma valorização de 7,1%, num contexto de 

um crescimento económico medíocre, mas beneficiando de uma política monetária 

fortemente expansionista. 

No mercado cambial, a taxa de câmbio efetiva nominal do euro diminuiu 5,0%, 

depois de ter feito em meados de março de 2014 níveis máximos desde junho de 

2011. A depreciação da moeda terá essencialmente refletido o lançamento dos 

novos estímulos monetários por parte do BCE, a consequente descida das taxas no 

MMI e pelo facto de os investidores terem estado a considerar a adoção de um 

programa de QE (algo que se veio a confirmar já na reunião de 22 de janeiro de 

2015). A moeda única depreciou 12,2% face ao dólar, 6,7% em relação à libra e 

0,1% face ao iene. A cotação euro/dólar cruzou a barreira psicológica dos 1,3 

EUR/USD e encerrou em 1,21, ligeiramente acima da barreira de 1,20 e em mínimos 

desde fevereiro de 2006. Por seu lado, o Dollar Index subiu (+12,8%), terminando 

2014 em máximos desde dezembro de 2005. 2014 acabou por ser o ano do dólar, 

com a moeda americana a ganhar em todas as frentes, apreciando face às principais 



Predicaima – FIIF 16 

 

moedas mundiais (+6,3% face à libra; +13,9% em relação ao iene), perante a 

retirada de estímulos e a expectativa de subida das taxas de juro por parte da Fed.  

Os spreads de crédito da dívida privada observaram movimentos mistos, mas 

tendencialmente descendentes, sobretudo nos índices de dívida privada na Zona 

Euro no mercado spot. Também nos índices de CDS (Credit Default Swaps) o 

comportamento anual acabou por ser misto, refletindo uma certa diminuição da 

pressão dos mercados sobre os países periféricos. O índice Itraxx (5 Anos), o índice 

de referência para a Zona Euro de CDS na classe de investment grade – cuja liquidez 

é muito superior à do mercado spot e, por isso, constitui o benchmark do mercado 

de crédito –, terminou 2014 em 63 p.b, 13 p.b. abaixo do que tinha fechado em 

2013, tendo registado em dezembro de 2014 um mínimo desde outubro de 2007. 

Por seu lado, o Itraxx Cross-Over (relativo aos ativos de speculative grade, 

especialmente sensível ao sentimento de mercado e ao ciclo económico) subiu 29 

p.b. para 346 p.b, mas tendo em junho de 2014 registado mínimos desde junho de 

2007. 

Finalmente, entre as commodities registaram-se desvalorizações praticamente em 

todas as categorias, com os índices compósitos Reuters/Jefferies CRB e S&P GSCI a 

descerem, respetivamente 17,9% e 33,9%, observando ambos os índices em 2014 

mínimos desde abril de 2009. Destaque para as energéticas que protagonizaram a 

pior performance em 2014, desvalorizando uns intensos 45,3%, registando em 

dezembro de 2014 um mínimo desde abril de 2009, refletindo essencialmente uma 

forte desvalorização de 48,3% do preço do petróleo em Londres (Brent) e de 45,9% 

em Nova Iorque (WTI crude), fazendo em ambos os casos mínimos desde abr-09. O 

spread entre o WTI e o Brent desceu de 12,4 para 4,1 dólares em 2014, ficando 

abaixo da tendência histórica (-5/+5 USD), fazendo mínimos desde 2010 e 

mantendo-se distante do máximo de 28 USD em outubro de 2011. 

 

MERCADO IMOBILIÁRIO 
 

Depois de, em 2013, o VAB da construção ter observado uma intensa queda 

anual de 13,1%, sensivelmente idêntica à observada no ano anterior (-14,7% em 

2012), o setor retomou no 2º trimestre de 2014 os crescimentos em cadeia, 

encetando até final do ano uma ligeira trajetória ascendente, mas aliviando apenas 

ligeiramente de níveis mínimos desde, pelo menos, 1995, em que se encontrava no 

1º trimestre de 2014. Neste sentido, embora em desagravamento, o VAB da 

construção registou uma contração média anual de 4,0%, representando o menor 

ritmo de queda desde que o setor entrou em recessão, em 2008, mas continuando 
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a destacar-se largamente pela negativa entre os principais setores de atividade 

(terminou 2014 num nível 47,0% abaixo do observado em 2007, antes da entrada 

do setor em recessão). Ao nível dos preços das casas, refira-se que, segundo os 

últimos dados disponibilizados pelo INE, observou-se no 3º trimestre de 2014 um 

acréscimo homólogo de 4,9%, um valor 1,0 p.p. abaixo do observado no trimestre 

anterior, que tinha sido empolado pelo facto de o índice ter observado no trimestre 

homólogo (2º trimestre de 2013) o nível mais baixo da atual série do INE (iniciada 

em 2010), estimando-se tratar-se do nível mais baixo desde o final de 2000, a 

avaliar pela série mais longa construída pelo Montepio. Tratou-se da 4ª subida 

homóloga consecutiva e da 2ª mais elevada deste período, prolongando, assim, a 

tendência ascendente da taxa de variação homóloga observada desde o valor mais 

baixo da série (-8,3%), atingido no 2º trimestre de 2012. À semelhança dos dados 

do VAB, que atestam o início de gradual recuperação em cadeia do setor da 

construção em 2014 (apesar de ainda terem contraído em termos anuais), também 

os últimos dados sobre os preços das casas sugerem que o mercado imobiliário se 

encontra igualmente em fase de recuperação, acompanhando a gradual 

recuperação que se vem assistindo na economia portuguesa desde o 1ºT2013.   

Note-se que a desalavancagem do setor imobiliário implementada no âmbito 

do acordo com a troika, criou uma dinâmica negativa entre o incumprimento, a 

queda nos preços das casas, a deterioração no preço dos ativos, a menor 

concessão de crédito e a recessão. Existem evidências de um comportamento 

heterogêneo entre o mercado imobiliário comercial e para habitação na Zona Euro. 

Portugal, no contexto europeu, apresenta oportunidades para o mercado de 

habitação, que deverá já ter batido no fundo e que se encontra em recuperação. 

Portugal apresenta um preço/m2 bastante inferior à média europeia. A reabilitação 

urbana é de longe um dos eixos de oportunidade mais importantes do mercado 

imobiliário, correspondendo a um mercado de 28 mil milhões de euros que está 

ainda por explorar e que permitiria estimular o setor da construção, dinamizar o 

emprego e promover a recuperação económica. O mercado de reabilitação possui 

uma característica ímpar que o distingue de todos os outros, que é o forte efeito 

multiplicador dos investimentos a ele associados. Tratando-se de um segmento 

fortemente intensivo em mão de obra e que é transversal a todo o tecido 

empresarial, promovendo, desta forma, a capacidade de captação de investimento 

e a melhoria de competitividade das economias no longo prazo. 
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EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 
 

 

ENQUADRAMENTO GERAL 
 

O Predicaima foi autorizado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários em 27 

de Julho de 2006, tendo iniciado a sua atividade a 18 de Dezembro do mesmo ano. 

O capital inicial do Fundo foi de 41.750.000 €. 

Em 31-12-2014 o Valor Líquido Global do Fundo ascendia a 42.083.786 €. 

 

 

Valor Líquido Global do Fundo (€) 

 

 

A composição do seu Valor Líquido Global era a seguinte: 

 

Decomposição do Valor Liquido Global do Fundo (€) 

 

Rúbricas Valores (€) (%) 

Activos Imobiliários 42.300.811 100,52% 

Carteira Títulos e Participações - - 

Disponibilidades 755.447 1,80% 

Outros valores a regularizar -972.472 -2,31% 

Total 42.083.786 100,00% 

 

  



Predicaima – FIIF 19 

 

Em 31 de Dezembro de 2014, encontravam-se subscritas 41.750 unidades de 

participação, sendo a sua cotação, naquela data de 1.007,9948 €. O Fundo procedeu 

à distribuição de rendimentos durante o ano de 2014 no valor global de 

1.499.597,40 €, o que correspondeu a um valor unitário total de 35,9185 € por UP. 

Na mesma data o Fundo contava com um único participante. 

 

Evolução do Valor da Unidade de Participação (€) 

 

 

 

A rendibilidade do Fundo em 2014 foi de 3,56%, face aos 1,72% observados em 

2013. 

 

Evolução da Rendibilidade Anual do Fundo (%) 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

O total de Proveitos do Fundo, em 31 de Dezembro de 2014, ascendeu a 

2.274.298 €, praticamente todos correspondentes a Rendimentos de Imóveis. 

 

Decomposição dos Proveitos (€) 

Rúbricas 
2013 2014   

Montante (€) (%) Montante (€) (%)  (%)

Juros e Proveitos Equiparados (a) 1.980 - 922 - -53% 

Ganhos em Oper. Financ. e Act. Imobil. (b) - - - - 
 

Reversões de Ajust. e de Provisões (c) - - - - 
 

Rendimentos de imóveis (d) 2.202.588 100% 2.273.375 100% 3% 

Outros Proveitos e Ganhos Correntes (e) - - - - 
 

Proveitos e Ganhos Eventuais (f) - - - - 
 

Total dos Proveitos 2.204.568 100% 2.274.297 100%   

 

Os Custos e Perdas em 31 de Dezembro de 2014 totalizaram 774.676 €. 

 

Decomposição dos Custos (€) 

Rúbricas 
2013 2014   

Montante (€) (%) Montante (€) (%)  (%)

Juros e Custos Equiparados (a) - - - - 
 

Comissões (b) 135.031 13% 134.371 17% - 

Perdas Op. Financ. e Act. Imobil. c) - - - - 
 

Impostos e taxas (d) 611.507 61% 638.080 82% 4% 

Provisões do Exercício (e) - - - - 
 

Fornecimentos e Serviços Externos (f) 257.117 26% 2.164 - -99% 

Outros Custos e Perdas Correntes (g) - - - - 
 

Custos e Perdas Eventuais (h) 33 - 61 - 85% 

Total dos Custos 1.003.688 100% 774.676 100%   

 

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 1.499.621 €, valor superior em 25% 

ao verificado em 2013, que se situou nos 1.200.880 €. 

 

Evolução dos Proveitos, Custos e Resultado Líquido (€) 

Rúbricas 
2013 2014   

Montante (€)  Montante (€)   (%)

Proveitos 2.204.568  2.274.297  3% 

Custos 1.003.688 
 

774.676  -23% 

Resultado Exercício 1.200.880   1.499.621   25% 
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Evolução dos Proveitos, Custos e Resultado Líquido 

(milhares de €) 

 

 
 

No que respeita à decomposição do Balanço, importa referir que o Ativo Líquido do 

Fundo elevava-se, no final do ano, a 43.149.031 €, com destaque para a 

componente de Ativos imobiliários (42.300.811 €). Do lado do Passivo, destaca-se a 

componente “Contas de Terceiros”, que ascendem a 865.793 €. 

O Capital Próprio do Fundo em 31 de Dezembro de 2014 ascendia a 42.083.786 €, 

sendo os Capitais Próprios constituídos por 41.750.000 € de Unidades de 

Participação, 9.428.991 € de Resultados Transitados, - 10.594.827 € de resultados 

Distribuídos e o Resultado do Exercício de 1.499.621 €. 
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Evolução do Ativo, Passivo e Capital Próprio (€) 

Rúbricas 
2013 2014   

Montante (€) (%) Montante (€) (%)  (%)

Ativo 43.010.615 100,00% 43.149.031 100,00% 0,32% 

Passivo 926.854 2,15% 1.065.245 2,47% 14,93% 

Capital Próprio 42.083.762 97,85% 42.083.786 97,53% 0,00% 

 

No exercício em análise não ocorreram aquisições, alienações nem arrendamentos. 

 

Evolução da Composição da Carteira (€) 

Tipo 
2013 2014   

Montante (€) (%) Montante (€) (%) D (%) 

Industrial 42.300.811 100,00% 42.300.811 100,00% - 

Total 42.300.811 100,00% 42.300.811 100,00%   

 

 

CUMPRIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO 
 

O Permanente controlo da composição da carteira de ativos, mantida ao longo de 

2014, teve como objetivo assegurar que a composição da carteira do Fundo se 

mantivesse no rigoroso cumprimento das regras e limites regulamentarmente 

definidos. 

Limites Regulamentares (€) 

 

    Valor (€) Valor (%) Lim. Inferior Lim. Superior 

Composição Património 
    

 
Imóveis >= 75% 42.300.811 98,00% 75% 100% 

 
Imóveis Território Nacional >= 50% 42.300.811 98,00% 50% 100% 

 
Unidades Participação FII <= 25% - - - 25% 

  Unidades Participação SG <= 25% - - - 25% 
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(valores em Euro) Data: 12 - 2014

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2013 CÓDIGO DESIGNAÇÃO

Bruto Mv / Af mv / ad Líquido Líquido 2014 2013

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos - - - - - 61 Unidades de Participação 41.750.000 41.750.000

32 Construções 42.346.939 - 46.128 42.300.811 42.300.811 62 Variações Patrimoniais - -

33 Direitos - - - - - 64 Resultados Transitados (Debito) - -

34 Adiantamento por compra de imóveis - - - - - 64 Resultados Transitados (Credito) 9.428.991 730.646

35 Outros activos - - - - - 65 Resultados Distribuídos -10.594.826 -1.597.764

66 Ajustamentos em imóveis - -

TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS     42.346.939 - 46.128 42.300.811 42.300.811

CARTEIRA TÍTULOS e PARTICIPAÇÕES 66 Resultados Líquidos do Período 1.499.621 1.200.880

OBRIGAÇÕES

211+2171 Títulos da Dívida Pública - - -

212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados - - - TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO     42.083.786 42.083.762

213+214+2173 Obrigações diversas - - -

22 Participações em Soc. Imobiliárias - - - AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

24 Unidades de Participação - - -

26 Outros instrumentos da dívida - - - 47 Ajustamentos de dívidas a receber - -

48 Provisões Acumuladas - -

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES     - - - - -

TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS     - -

CONTAS DE TERCEIROS

CONTAS DE TERCEIROS

411 Devedores por crédito vencido - - -

412 Devedores por rendas vencidas - - - 421 Resgates a Pagar a Participantes - -

413+..+419 Outras Contas de Devedores - - - 422 Rendimentos a Pagar a Participantes 130.920 37.408

423 Comissões e outros encargos a pagar 11.406 11.416

424+…+429 Outras Contas de Credores 723.467 692.736

TOTAL DE VALORES A RECEBER     - - - - - 431 Empréstimos Titulados (UP - comp. variável) - -

432 Empréstimos Não Titulados - -

DISPONIBILIDADES 44 Adiantamentos por venda de imóveis - -

11 Caixa - - - TOTAL DOS VALORES A PAGAR     865.793 741.560

12 Depósitos à ordem 755.447 755.447 616.830

13 Depósitos a prazo e com pré-aviso - - -

14 Certificados de depósito - - - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

18 Outros meios monetários - - -

53 Acréscimos de Custos 1.744 1.744

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES     755.447 - - 755.447 616.830 56 Receitas com Proveito Diferido 197.708 183.550

58 Outros Acréscimos e Diferimentos - -

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 59 Contas Transitórias Passivas - -

199.452 185.294

51 Acréscimos de Proveitos 12 12 160

52 Despesas com Custo Diferido 92.671 92.671 92.814

58 Outros Acréscimos e Diferimentos 90 90 -

59 Contas Transitórias Activas - - -

TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS ACTIVOS     92.773 - - 92.773 92.974 1.065.245 926.854

TOTAL DO ACTIVO 43.195.159 - 46.128 43.149.031 43.010.615 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 43.149.031 43.010.615

Abreviaturas: Mv - Mais valias; mv - Menos valias; Af - Ajustamentos favoráveis; ad - Ajustamentos desfavoráveis

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL dos ACRÉSCIMOS e DIFERIMENTOS PASSIVOS     

TOTAL DO PASSIVO

PREDICAIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BALANÇO

ACTIVO PASSIVO

2014 Períodos
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(valores em Euro) Data: 12 - 2014

CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2014 2013 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2014 2013

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711/718 De Operações Correntes - - 812 Da Carteira de Títulos e Participações - -

719 De Operações Extrapatrimoniais - - 811+818 Outras, de Operações Correntes 922 1.980

819 De Operações Extrapatrimoniais - -

COMISSÕES

722 Da Carteira de Títulos e Participações - - RENDIMENTOS DE TÍTULOS

723 Em Activos Imobiliários - - 822…825 Da Carteira de Títulos e Participações - -

724+..+728 Outras, de Operações Correntes 134.371 135.031 828 De Outras Operações Correntes - -

729 De Operações Extrapatrimoniais - - 829 De Operações Extrapatrimoniais - -

PERDAS OPER. FINANCEIRAS e ACT. IMOBILIÁRIOS GANHOS OPER. FINAN. E ACT. IMOBILIÁRIOS

732 Na Carteira de Títulos e Participações - - 832 Na Carteira de Títulos e Participações - -

733 Em Activos Imobiliários - - 833 Em Activos Imobiliários - -

731+738 Outras, de Operações Correntes - - 831+838 Outras, de Operações Correntes - -

739 Em Operações Extrapatrimoniais - - 839 Em Operações Extrapatrimoniais - -

IMPOSTOS

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 545.411 518.839

7412+7422 Impostos Indirectos 92.669 92.668

7418+7428 Outros impostos - -

PROVISÕES DO EXERCÍCIO REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

751 Ajustamentos de dívidas a receber - - 851 De ajustamentos de dívidas a receber - -

752 Provisões para Encargos - - 852 De Provisões para Encargos - -

76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.164 257.117 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 2.273.375 2.202.588

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES - - 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)     774.615 1.003.655 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)     2.274.297 2.204.568

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

781 Valores Incobráveis - - 881 Recuperação de Incobráveis - -

782 Perdas Extraordinárias - - 882 Ganhos Extraordinários - -

783 Perdas de Exercicios Anteriores - - 883 Ganhos de Exercícios Anteriores - -

784…788 Outras perdas Eventuais 61 33 884…888 Outros Ganhos Eventuais - -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)     61 33 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)     - -

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (SE > 0) 1.499.621 1.200.880 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (SE < 0) - -

TOTAL 2.274.297 2.204.568 TOTAL 2.274.297 2.204.568

8x2-7x2-7x3 Resultados da Carteira Títulos - - D-C Resultados Eventuais -61 -33

8x3+86-7x3-76 Resultados de Activos Imobiliários 2.271.211 1.945.472 B+D-A-C+74 Resultados Antes de impostos s/o Rendimento 2.137.701 1.812.387

8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais - - B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 1.499.621 1.200.880

B-A+742 Resultados Correntes 1.499.683 1.200.913

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PREDICAIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
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(Valores em Euro)

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:

Subscrição de unidades de participação - -

… - -

PAGAMENTOS:

Resgates de unidades de participação - -

Rendimentos pagos aos participantes 1.406.086 1.647.518

… 1.406.086 1.647.518

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo -1.406.086 -1.647.518

OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:

Alienação de imóveis - -

Venda de participações em sociedades imobiliárias - -

Rendimentos de imóveis 2.813.664 2.709.183

Rendimento participações em sociedades imobiliárias - -

Adiantamentos por conta de venda de imóveis - -

Devoluções de adianta. por conta de compra de Imóveis - -

Outros recebimentos de valores imobiliários - 2.813.664 469.459 3.178.642

PAGAMENTOS:

Aquisição de imóveis - -

Aquisições participações em sociedades imobiliárias - -

Grandes reparações em imóveis - 307.500

Comissões em imóveis - -

Despesas com imóveis - -

Despesas correntes (FSE) com imóveis 2.021 8.710

Adiantamentos por conta de compra de imóveis - -

...

Outros pagamentos de valores imobiliários - 2.021 - 316.210

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 2.811.643 2.862.433

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

RECEBIMENTOS:

Venda de títulos - -

Reembolso de títulos - -

Resgates de unidades de participação - -

Rendimento de títulos - -

Juros e proveitos similares recebidos - -

Vendas de títulos com acordo de recompra - -

…

Outros recebimentos relacionados com a carteira - -

PAGAMENTOS:

Compra de títulos - -

Subscrição de unidades de participação - -

Juros e custos similares pagos - -

Vendas de títulos com acordo de recompra - -

Taxas de Bolsa suportadas - -

Taxas de corretagem - -

Outras taxas e comisões - -

...

Outros pagamentos relacionados com a carteira - - - -

Fluxo das operações da carteira de títulos - -

PREDICAIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS em 31 de Dezembro de 2014

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2014 2013
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(Valores em Euro)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:

Juros e proveitos similares recebidos 813 1.800

Recebimentos em operações cambiais - -

Recebimentos em operações de taxa de juro - -

Recebimentos em operarações sobre cotações - -

Comissões em contratos de opções - -

Outras comissões - -

…

Outros recebimentos operações a prazo e de divisas - 813 - 1.800

PAGAMENTOS:

Juros e custos similares pagos - -

Pagamentos em operações cambiais - -

Pagamentos em operações de taxa de juro - -

Pagamentos em operações sobre cotações - -

Margem inicial em contratos de futuros - -

Comissões em contratos de opções - -

…

Outros pagamentos operações a prazo e de divisas - - - -

Fluxo das operações a prazo e de divisas 813 1.800

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:

Cobranças de crédito vencido - -

Compras com acordo de revenda - -

Juros de depósitos bancários - -

Juros de certificados de depósito - -

…

Outros recebimentos correntes - - - -

PAGAMENTOS:

Comissão de gestão 108.926 109.421

Comissão de depósito 12.000 12.000

Despesas com crédito vencido - -

Juros devedores de depósitos bancários - -

Compras com acordo de revenda - -

Impostos e taxas 1.146.653 970.553

…..

Outros pagamentos correntes 174 1.267.753 13 1.091.986

Fluxo das operações de gestão corrente -1.267.753 -1.091.986

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:

Ganhos extraordinários - -

Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - -

Recuperação de incobráveis - -

…..

Outros recebimentos de operações eventuais - - - -

PAGAMENTOS:

Perdas extraordinárias - -

Perdas imputáveis a exercícios anteriores - -

…..

Outros pagamentos de operações eventuais - - - -

Fluxo das operações eventuais - -

Saldo dos fluxos monetários do período…(A) 138.617 124.729

Disponibilidades no início do período…….(B) 616.830 492.101

Disponibilidades no fim do período….(C) = (B)+-(A) 755.447 616.830

PREDICAIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS em 31 de Dezembro de 2014

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2014 2013
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3.ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS  

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predicaima – FIIF 31 

 

 

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

ENQUADRAMENTO GERAL 

 

Em conformidade com o disposto no Regulamento N.º 02/2005 da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, discriminam-se, no presente Anexo, as informações 

complementares às Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2014. 

As notas que se seguem são apresentadas com valores em euros e respeitam a 

ordem estabelecida no Plano de Contabilidade dos Fundos de Investimento 

Imobiliário. 

As notas 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 não são aplicáveis ou não apresentam materialidade, 

tendo por conseguinte sido omitidas. 

 

Nota 1 

 

Reconhecimento, para cada imóvel, da diferença entre o respetivo valor 

contabilístico e o valor resultante da média aritmética simples das avaliações 

periciais: 

 

Valor 

Contabilístico 

(A) 

Média dos 

Valores das 

Avaliações 

(B) 

Valia 

Potencial    

(B) - (A) 

Lugar de Gonçalves CRPM 2658-Prédio Urbano – 0881i1 - 

Matosinhos  
     2.444.139         1.858.794    -585.345 

Lugar de Gonçalves ou Gestal CRPM 2659-Prédio Urb. – 0881i2 

- Matosinhos  
          82.237              67.521    -14.716 

Lugar de Gonçalves CRPM 2660-Prédio Urbano – 0881i3 - 

Matosinhos  
        320.543            219.475    -101.068 

Lugar de Gonçalves ou Gestal CRPM 2661-Prédio Urb. – 0881i4 

- Matosinhos  
        340.577            203.464    -137.114 

Lugar de Gonçalves CRPM 2831-Prédio Urbano – 0881i5 - 

Matosinhos  
          60.173              49.805    -10.369 

Lugar de Gonçalves CRPM 2832-Prédio Urbano – 0881i6 - 
Matosinhos  

          84.143              46.014    -38.130 

Lugar de Gonçalves CRPM 2833-Prédio Urbano – 0881i7 - 

Matosinhos  
          28.081              23.618    -4.463 

Lugar de Gonçalves CRPM 2834-Prédio Urbano – 0881i8 - 

Matosinhos  
        237.402              77.689    -159.714 

Lugar de Gonçalves CRPM 2835-Prédio Urbano – 0881i9 - 

Matosinhos  
        372.071            303.870    -68.201 

Lugar de Gonçalves CRPM 2844-Prédio Urbano – 0881i10 - 

Matosinhos  
        427.229            348.616    -78.613 

Lugar de Santa Cruz CRPM 221-Prédio Urbano – 0881i11 - 
Matosinhos  

        293.846            240.165    -53.681 

Lugar de Aguiar CRPM 791-Prédio Urbano – 0881i12 - 

Matosinhos  
        206.594            168.816    -37.779 

Lugar de Aguiar CRPM 851-Prédio Urbano – 0881i13 - 

Matosinhos  
        552.936            321.657    -231.279 

Lugar de Freixieiro CRPM 2801-Prédio Urbano – 0881i14 - 

Matosinhos  
        570.175            465.301    -104.874 
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Valor 

Contabilístico 

(A) 

Média dos 

Valores das 

Avaliações 

(B) 

Valia 

Potencial    

(B) - (A) 

Lugar de Freixieiro CRPM 2805-Prédio Urbano – 0881i15 - 

Matosinhos  
     3.164.412         2.643.458    -520.954 

Lugar de Freixieiro CRPM 2806-Prédio Urb. – 0881i16 - 
Matosinhos  

     5.582.120         4.663.228    -918.893 

Lugar de Freixieiro CRPM 2807-Prédio Urbano – 0881i17 - 

Matosinhos  
     3.185.603         2.660.747    -524.856 

Lugar de Freixieiro CRPM 2808-Prédio Urbano – 0881i18 - 

Matosinhos  
        749.732            626.672    -123.061 

Lugar de Freixieiro CRPM 2809-Prédio Urbano – 0881i19 - 

Matosinhos  
     7.361.093         6.149.514    -1.211.579 

Lugar de Freixieiro CRPM 2810-Prédio Urbano – 0881i20 - 

Matosinhos  
   14.964.217       12.959.744    -2.004.473 

Lugar de Freixieiro CRPM 2811-Prédio Urbano – 0881i21 - 

Matosinhos  
        755.786            631.443    -124.344 

Lugar de Freixieiro CRPM 2928-Prédio Urbano – 0881i22 - 

Matosinhos  
        496.512            405.165    -91.348 

Lugar de Freixieiro CRPM 2929-Prédio Urbano – 0881i23 - 

Matosinhos  
          21.190              17.729    -3.461 

TOTAL  42.300.811     35.152.501    -7.148.311 

 

Nota 2 

 

Número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no 

período em referência. Comparação do valor líquido global do fundo e da unidade de 

participação no início e no fim do período de referência, bem como dos factos 

geradores das variações ocorridas. 

A atividade do Predicaima teve início em 18 de Dezembro de 2006. 

Descrição        
Em 

01/01/2014 

Subscriçõ

es 

Resgat

es 

Dist.R

esult 
Outros Res.Periodo 

Em 

31/12/201

4 

Valor base 41.750.000           41.750.000 

Diferença em subs. 

resgates 
            - 

Resultados distribuidos -1.597.764           -10.594.826 

Resultados acumulados 730.646       1.200.880   9.428.991 

Ajustamentos em 
imóveis 

            - 

Resultados do período 1.200.880       -1.200.880 -1.499.621 1.499.621 

SOMA 42.083.762 - - - - -1.499.621 42.083.786 

Nº unidades 

participação 
41.750           41.750 

Valor unidade 

participação 
1.007,9943           1.007,9948 
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Nota 3 

 

Inventário dos activos do fundo: 

   

 Area 

(m2) 

Data 

Avaliação 1 

Valor 

Avaliação 1 

Data 

Avaliação 2 

Valor 

Avaliação 2 

Valor do 

Imóvel 

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS 

DA UNIÃO EUROPEIA 
224.476 

 
33.415.001 

 
36.890.000 42.300.811 

 

1.1 – Terreno 
      

  

 1.1.1. Urbanizados - 
 

- 
 

- - 

 

1.3 Outros Projectos de 

Construção       

   

Habitação - 
 

- 
 

- - 

   

Outros - 
 

- 
 

- - 

 

1.4. Construções Acabadas 
      

  

 1.4.1 Arrendadas 224.476 
 

33.415.001 
 

36.890.000 42.300.811 

   

Habitação - 
 

- 
 

- - 

   

Comércio - 
 

- 
 

- - 

   

Serviços - 
 

- 
 

- - 

   

Outros 224.476 
 

33.415.001 
 

36.890.000 42.300.811 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2658-
Prédio Urbano – 0881i1 - 

Matosinhos, Lugar de  

22.020 2014-12-01 1.844.088 2014-12-01 1.873.500 2.444.139 

   

Lugar de Gonçalves ou Gestal 

CRPM 2659-Prédio Urb. – 0881i2 

- Matosinhos, Lugar de  

800 2014-12-01 66.992 2014-12-01 68.050 82.237 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2660-

Prédio Urbano – 0881i3 - 

Matosinhos, Lugar de  

2.600 2014-12-01 217.725 2014-12-01 221.225 320.543 

   

Lugar de Gonçalves ou Gestal 

CRPM 2661-Prédio Urb. – 0881i4 
- Matosinhos, Lugar de  

2.410 2014-12-01 201.877 2014-12-01 205.050 340.577 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2831-

Prédio Urbano – 0881i5 - 

Matosinhos, Lugar de  

590 2014-12-01 49.434 2014-12-01 50.175 60.173 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2832-

Prédio Urbano – 0881i6 - 

Matosinhos, Lugar de  

545 2014-12-01 45.652 2014-12-01 46.375 84.143 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2833-

Prédio Urbano – 0881i7 - 
Matosinhos, Lugar de  

280 2014-12-01 23.411 2014-12-01 23.825 28.081 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2834-

Prédio Urbano – 0881i8 - 

Matosinhos, Lugar de  

920 2014-12-01 77.077 2014-12-01 78.300 237.402 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2835-

Prédio Urbano – 0881i9 - 

Matosinhos, Lugar de  

3.600 2014-12-01 301.465 2014-12-01 306.275 372.071 

   

Lugar de Gonçalves CRPM 2844-

Prédio Urbano – 0881i10 - 

Matosinhos, Lugar de  

4.130 2014-12-01 345.857 2014-12-01 351.375 427.229 

   

Lugar de Santa Cruz CRPM 221-

Prédio Urbano – 0881i11 - 

Matosinhos, Lugar de Santa  

2.845 2014-12-01 238.255 2014-12-01 242.075 293.846 

   

Lugar de Aguiar CRPM 791-Prédio 

Urbano – 0881i12 - Matosinhos, 

Lugar de Aguiar  

2.000 2014-12-01 167.481 2014-12-01 170.150 206.594 

   

Lugar de Aguiar CRPM 851-Prédio 

Urbano – 0881i13 - Matosinhos, 

Lugar de Aguiar  

3.810 2014-12-01 319.114 2014-12-01 324.200 552.936 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2801-

Prédio Urbano – 0881i14 - 

Matosinhos, Lugar de  

5.512 2014-12-01 461.652 2014-12-01 468.950 570.175 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2805-

Prédio Urbano – 0881i15 - 

Matosinhos, Lugar de  

6.104 2014-12-01 2.524.816 2014-12-01 2.762.100 3.164.412 

   

Lugar de Freixieiro à EN 107 

CRPM 2806-Prédio Urb. – 

0881i16 - Matosinhos, Lugar  

10.768 2014-12-01 4.453.905 2014-12-01 4.872.550 5.582.120 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2807-
Prédio Urbano – 0881i17 - 

Matosinhos, Lugar de  

6.144 2014-12-01 2.541.294 2014-12-01 2.780.200 3.185.603 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2808-

Prédio Urbano – 0881i18 - 

Matosinhos, Lugar de  

1.447 2014-12-01 598.518 2014-12-01 654.825 749.732 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2809-

Prédio Urbano – 0881i19 - 

Matosinhos, Lugar de  

14.200 2014-12-01 5.873.528 2014-12-01 6.425.500 7.361.093 
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 Area 

(m2) 

Data 

Avaliação 1 

Valor 

Avaliação 1 

Data 

Avaliação 2 

Valor 

Avaliação 2 

Valor do 

Imóvel 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2810-

Prédio Urbano – 0881i20 - 

Matosinhos, Lugar de  

127.283 2014-12-01 12.040.238 2014-12-01 13.879.250 14.964.217 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2811-

Prédio Urbano – 0881i21 - 
Matosinhos, Lugar de  

1.458 2014-12-01 603.110 2014-12-01 659.775 755.786 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2928-

Prédio Urbano – 0881i22 - 

Matosinhos, Lugar de  

4.800 2014-12-01 401.954 2014-12-01 408.375 496.512 

   

Lugar de Freixieiro CRPM 2929-

Prédio Urbano – 0881i23 - 

Matosinhos, Lugar de  

210 2014-12-01 17.558 2014-12-01 17.900 21.190 

  

 1.4.2 Não Arrendadas 
      

   
Habitação - 

 
- 

 
- - 

   

Comércio - 
 

- 
 

- - 

   

Serviços - 
 

- 
 

- - 

   

Outros - 
 

- 
 

- - 

 

1.5 Direitos 
      

  

 Arrendamento - 
 

- 
 

- - 

  

 Concessão - 
 

- 
 

- - 

  

 Exploração - 
 

- 
 

- - 

  

 Superficie - 
 

- 
 

- - 

  

 Outros - 
 

- 
 

- - 

2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS 
ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA       

 

2.1. Projectos de Construção 
      

 

 

 

Habitação - 
 

- 
 

- - 

 

 

 

Comércio - 
 

- 
 

- - 

 

 

 

Serviços - 
 

- 
 

- - 

 

 

 

Outros - 
 

- 
 

- - 

 

2.2. Construções Acabadas 
      

 

 2.2.1. Arrendadas 
      

 
  Habitação - 

 
- 

 
- - 

 

  Comércio - 
 

- 
 

- - 

 

  Serviços - 
 

- 
 

- - 

 

  Outros - 
 

- 
 

- - 

 

 2.2.2. Não Arrendadas 
      

 

  Habitação - 
 

- 
 

- - 

 

  Comércio - 
 

- 
 

- - 

 

  Serviços - 
 

- 
 

- - 

 

  Outros - 
 

- 
 

- - 

      TOTAL (A) 224.476   33.415.001   36.890.000 42.300.811 

 

Nota 6 

 

Identificação dos critérios e princípios valorimétricos: 

 

 O valor da unidade de participação determina-se pelo quociente entre o valor 

líquido global do Fundo e o número de unidades de participação em 

circulação. 

 O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que 

o integram, avaliados de acordo com as normas legalmente estabelecidas, a 

importância dos encargos efectivos ou pendentes. 

 Os imóveis do Fundo serão avaliados por dois peritos avaliadores 

independentes, nas seguintes situações: 

o Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de 

referência da avaliação ser superior a seis meses relativamente à data 

do contrato em que é fixado o preço de transacção; 
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o Previamente ao desenvolvimento de projectos de construção, por 

forma, designadamente, a determinar o valor do imóvel a construir; 

o Sempre que ocorram circunstâncias susceptíveis de induzir alterações 

significativas no valor do imóvel; 

o Com uma periodicidade máxima de dois anos. 

 Os imóveis acabados serão valorizados no intervalo compreendido entre o 

respectivo valor de aquisição e a média simples do valor atribuído pelos 

respectivos avaliadores nas avaliações efectuadas. 

 Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no activo 

do Fundo na proporção da parte por este adquirida, e no intervalo 

compreendido entre o respectivo valor de aquisição e a média simples do 

valor atribuído pelos respectivos avaliadores nas avaliações efectuadas. 

 Os imóveis adquiridos em regime de permuta devem ser avaliados no activo 

do Fundo pelo seu valor de mercado, devendo a responsabilidade decorrente 

da contrapartida respectiva, inscrita no passivo do Fundo, ser registada ao 

seu preço de custo ou de construção. 

 Os projectos de construção são valorizados, até ao momento da sua 

conclusão, pelo valor de aquisição do imóvel ou imóveis urbanos em que 

serão desenvolvidos, acrescidos de todos os custos inerentes ao seu 

desenvolvimento. 

Não obstante a actual forma de cálculo descrita, o valor da unidade de participação é 

sempre calculado nos termos da regulamentação em vigor. 

 

Nota 7 

 

Discriminação da liquidez do fundo: 

  Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Numerário - - - - 
Depósitos à ordem 616.830 - - 755.447 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - 310.000 310.000 - 
Certificados de depósito - - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - - 

TOTAL 616.830 310.000 310.000 755.447 
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4.CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS  
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SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, SA 

 

Av. de Berna, 10, 1º Andar, 1050-040 Lisboa 

 

Tel. +351 210 416 003 – Fax. + 351 210 416 007 
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