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1. ECONOMIA 

De acordo com a estimativa rápida das contas nacionais, divulgada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) a economia portuguesa cresceu 1,5% no ano 2015, registando pelo segundo 

ano consecutivo um crescimento em volume. Recorde-se que no ano 2014 a economia 

portuguesa fechou o ano a crescer 0,9%, após uma diminuição de 1,4% em 2013. 

 

Apesar deste melhor desempenho económico de Portugal, o desempenho médio dos parceiros 

europeus foi superior. Na primeira metade do ano a economia portuguesa tinha conseguido 

apresentar taxas de crescimento superiores à média europeia, no entanto, na segunda metade 

do ano o desempenho económico foi fraco, contribuindo fortemente para que o objetivo da 

convergência portuguesa, face à média europeia, não fosse atingido. Os acontecimentos 

negativos no setor financeiro e a incerteza politica resultante das eleições legislativas podem 

ter contribuído para o incumprimento desse objetivo. 

 

Segundo os dados divulgados pelo INE no passado mês de janeiro, Portugal concluiu o ano 

2015 com um valor final de taxa de inflação de 0,5%. Em 2014 o valor final da inflação tinha 

sido negativa, tendo-se fixado nos -0,3%. Ao longo do ano 2015 a quebra dos preços dos bens 

energéticos foi o principal responsável em termos de contributo negativo para a evolução dos 

preços enquanto o agregado dos produtos alimentares não transformados contribuiu 

positivamente. 

 

Apesar da estimativa do INE ser provisória permite, no entanto, ter uma ideia de como se terão 

comportado as principais componentes da economia.  

Verifica-se um contributo mais positivo da procura externa liquida, nomeadamente por causa 

do maior crescimento das exportações (3,6%). 

Em contrapartida verificou-se um contributo negativo da procura interna, que foi 

particularmente afetada pela redução do investimento. 

 

No mercado de trabalho em Portugal a taxa de desemprego no 4º trimestre de 2015 foi 12,2%, 

valor 0,3% superior ao do trimestre anterior e inferior em 1,3% ao do trimestre homologo de 

2014. A população desempregada, estimada em 634 mil pessoas, registou uma diminuição 

homóloga de 9,2% (menos 64,4 mil pessoas). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           
                                                                                                                              Fundes 

 

2. EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS 

O investimento em imobiliário comercial em Portugal registou um novo recorde em 2015, 

alavancados pelos investidores estrangeiros. Segundo a consultora JLL atingiu-se o recorde 

histórico de volume de investimentos com um total de 1,8 mil milhões de euros, valor que ficou 

40% acima do anterior recorde alcançado em 2007. 

 

O bom momento do mercado nacional é reflexo da tendência mundial, com o investimento em 

imobiliário comercial na Europa a bater recordes. Globalmente foram investidos 264 mil milhões 

de euros, tendo sido o Reino Unido o país que registou a maior parte do volume de transações. 

 

De acordo com alguns analistas o recorde do mercado nacional também se explica pelo nível 

muito elevado de liquidez nos mercados imobiliários europeus, fomentando a procura. Por 

outro lado, a existência de entidades que foram forçadas a vender, como por exemplo 

entidades bancárias, e outras, que não sendo forçadas a vender aproveitaram a conjuntura 

favorável de venda para alienar imóveis. 

 

Segundo dados da consultora Cushman & Wakefileld 90% das transações ocorridas em 2015 

foram concretizadas por investidores estrangeiros. O capital proveniente dos Estados Unidos 

da América foi o mais expressivo, totalizando 800 milhões de euros. Depois dos EUA, Espanha 

e Alemanha investiram 220 milhões de euros, cada, em ativos imobiliários nacionais. 

 

A maior parte do investimento registado foi aplicado em grandes transações lideradas por 

Fundos de Investimento de dimensão mundial, como a Lone Star Funds e a Blackstone. 

 

As yields prime continuaram a trajetória decrescente em todos os setores durante o ano 2015. 

 

A promoção em curso continua focada na reabilitação urbana vocacionada para o mercado 

internacional, turístico ou residencial, contribuindo para a recuperação do setor da construção, 

pese embora este tenha continuado uma rota de quebra, mas bem menos acentuada que nos 

últimos anos. 
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2.1 SEGMENTO DE RETALHO 

O setor do retalho manteve-se o mais ativo, com uma quota de 54% do volume investido. As 

lojas de rua nas principais zonas de comércio de Lisboa e as unidades de retalho alimentar 

continuaram a despertar o interesse dos já referidos investidores. 

 

O indicador de confiança no comércio a retalho aumentou, assistindo-se a uma evolução 

positiva deste segmento de mercado, principalmente nos ativos prime, tanto do comércio de 

rua como de centros comerciais. O crescimento do consumo teve um impacto direto na 

evolução do índice de volume de negócios, que não só se mantém em crescimento desde 

2012, mas sobretudo reflete uma maior recuperação por parte dos bens não alimentares. 

 

O crescimento do turismo faz com que as zonas que mais beneficiam com este crescimento se 

destaquem. Em Lisboa, com o Chiado plenamente ocupado e com a Avenida da Liberdade a 

caminhar nesse sentido, a Baixa tem sido a zona que mais tem beneficiado. No Porto surge 

também procura para outras zonas que não a tradicional Rua de Santa Catarina, como por 

exemplo a zona dos Clérigos e dos Aliados. 

 

De acordo com a consultora JLL a menor disponibilidade de espaços tem provocado um 

aumento do valor das rendas. As rendas de retalho na Baixa de Lisboa encerraram 2015 nos 

85€/m
2
/mês, evidenciando um crescimento de 42% face ao ano anterior. Além da Baixa as 

rendas subiram também no Chiado (9% para os 120€/m
2
/mês) e na Avenida da Liberdade (6% 

para os 90€/m
2
/mês). No Porto, na Rua de Santa Catarina, a renda prime para as lojas 

alcançou os 50€/m
2
/mês, praticamente o dobro do valor registado no ano anterior. 

 

Se a dinâmica do comércio de rua é visível diariamente pelo aparecimento de espaços, por 

outro lado é também incontestável uma aposta na renovação dos centros comerciais, quer ao 

nível dos conteúdos, quer do ambiente que proporcionam. 

 

Os conjuntos comerciais mantêm-se como o principal formato de retalho em Portugal. Os 

índices de tráfego e vendas publicados pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais 

confirmam a recuperação do volume de vendas deste formato, que desde o final de 2013 

regista um crescimento positivo. 

 

As perspetivas futuras para o setor são positivas A complementaridade que tem vindo a ser 

criada entre retalho de rua e centros comerciais, associada à forte atividade dos retalhistas 

retratam a viragem de tendência dos valores de mercado, com subidas de rendas e correções 

em baixa de yields.  
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2.2 SEGMENTO DE ESCRITÓRIOS 

Na maior parte dos mercados imobiliários europeus a procura de escritórios manteve a sua 

tendência de subida. Portugal não foi exceção e a retoma da procura incentivou os promotores 

a investir em novos projetos de escritórios. 

 

Segundo a consultora JLL ao longo do ano 2015 foram ocupados 144.513m
2
, representando 

um crescimento de 14% face a 2014. As zonas mais ocupadas foram o Corredor Oeste, o 

Parque das Nações e o CBD, representando mais de 75% do total da procura. O Corredor 

Oeste foi a zona que registou maior crescimento, mais do que duplicando o valor transacionado 

em igual período de 2014. 

 

Com exceção do CBD a taxa de disponibilidade desceu novamente, sendo que o Parque das 

Nações foi quem apresentou o decréscimo mais acentuado e apresenta atualmente uma 

disponibilidade reduzida (4,8%). O mercado tende assim para um maior equilíbrio negocial 

entre proprietários e inquilinos, uma vez que a disponibilidade se torna cada vez mais reduzida. 

Clara evidência é a redução dos incentivos contratuais (carência de rendas, por exemplo) 

concedidos pelos proprietários. 

 

A oferta futura continua muito reduzida. Estão atualmente em construção 44.000m2 num total 

de 5 edifícios que deverão surgir entre 2016 e 2017. 

A retoma da procura não foi ainda suficiente para permitir uma correção em alta dos valores de 

arrendamento praticados na Grande Lisboa. Com exceção de alguns casos em que as rendas 

registaram um aumento, a verdade é que de forma generalizada as diferentes zonas do 

mercado registaram estabilidade nos valores das rendas. As rendas prime no Prime CBD está 

nos 18,50€/m
2
/mês e as rendas médias no CDB estão no valor de 14,50€/m

2
/mês. No Corredor 

Oeste, zona que registou maior crescimento, a renda atingiu o valor dos 11,00€/m
2
/mês. 

Em resumo, o mercado está claramente em recuperação e o outlook é positivo. Apesar de 

haver razões diferentes para essa recuperação, de cidade para cidade, a tendência é clara: 

descida gradual das vacancy rates, descida dos incentivos, menos disponibilidade de espaços 

com qualidade e centrais, menor oferta, tendência para a subida das rendas e valorização dos 

ativos. 
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2.3 SEGMENTO INDUSTRIAL E LOGÍSTICA 

À semelhança de anos anteriores, a evolução favorável do setor industrial português, 

demonstrada pelos indicadores económicos representativos do setor, não produziu ainda 

efeitos positivos visíveis no setor imobiliário. Segundo nota recente da consultora Workx, ao 

contrário dos mercados de escritórios e de investimento, tem-se verificado uma relativa 

estagnação na procura de ativos logísticos e de armazenagem, tanto em termos de ocupação 

como em termos de promoção de novos projetos.  

 

Tem-se verificado que a principal razão para a ocupação de áreas logísticas tem a ver com 

mudança de instalações, no entanto, fora de Lisboa e mantendo a tendência de 2014, denota-

se um aumento ligeiro da atividade e confirma-se a tendência de construção de instalações 

próprias, para grandes ocupantes. 

 

Em linha de conta com as condições do mercado, os valores de renda prime de ativos 

logísticos, tanto na Grande Lisboa como no Porto, verificaram uma quebra, situando-se nos 

3,50€/m
2
/mês. 

 

De salientar o crescimento do interesse de investidores internacionais na aquisição deste tipo 

de ativos. A tendência aponta para uma alteração significativa dos proprietários de grandes 

áreas industriais por via da aquisição, por investidores internacionais, de portfolios industriais 

detidos pelo setor financeiro. Esta nova realidade do mercado de industria poderá levar a um 

reposicionamento destas áreas podendo traduzir-se numa eventual revalorização e 

consequente reajuste das rendas praticadas, essencialmente em ativos prime. 

 

2.4 SEGMENTO RESIDENCIAL 

O mercado residencial mantém a tendência de recuperação. A subida no nível de confiança 

das famílias, a correção em baixa da taxa de desemprego, a descida do custo de 

financiamento (redução dos spreads praticados pela banca e taxas Euribor em mínimos 

históricos) e o aumento da procura por parte de estrangeiros não residentes, são os fatores 

que em conjunto contribuem para a retoma do setor. 

 

Segundo dados do SIR (base de dados que agrega informação fogo a fogo sobre a atividade 

comercial de uma pool de mais de 100 promotores e mediadores imobiliários), a oferta 

disponível nas cidades de Lisboa e Porto registou uma quebra significativa face a 2014. 
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No concelho de Lisboa o stock em oferta corrigiu em baixa em cerca de 22%. Os valores 

médios pedidos evoluíram em consonância, registando um crescimento de 9% face ao terceiro 

trimestre de 2014, situando-se nos 2.949€/m
2
. Já na cidade do Porto a oferta corrigiu em baixa 

em cerca de 37% face ao período homologo do ano anterior. Relativamente aos valores 

médios, estes desceram ligeiramente face ao ano anterior, situando-se em setembro nos 

1.746€/m
2
. 

 

Relativamente ao segmento do arrendamento assistiu-se a uma retração da procura ao longo 

de 2015, consequência do aumento da compra de imóveis.  

 

A reabilitação urbana foi sem dúvida a tendência que mais marcou a evolução do setor ao 

longo do ano. A procura intensa por parte de investidores internacionais, fomentados pelo 

potencial do turismo, deu um novo fôlego a esta área de negócio. O principal alvo deste tipo de 

investidores é o centro de Lisboa, sendo o interesse muito direcionado para imóveis com uso 

residencial e /ou turístico. 

 

As perspetivas do desenvolvimento do mercado residencial para 2016 são positivas. Quanto à 

evolução dos valores, a tendência deverá ser de manutenção ou ligeiro acréscimo, com 

principal ênfase no centro das cidades de Lisboa e Porto, onde a procura é maior. 

 

3. MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

A 31 de dezembro de 2015 a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário tinha sob gestão 

ativos no valor de cerca de €9.466,2 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 1,5% 

em relação ao mês anterior, de acordo com os dados da APFIPP. Desde o inicio do ano há 

uma redução dos montantes sob gestão de 7,9%. 

Estes ativos estão distribuídos por 212 fundos de investimento, na sua maioria fechados. 

Apesar do número pouco representativo de fundos abertos, (15), o valor sob gestão destes 

totaliza cerca de €3.606,5 mil milhões (representando uma diminuição de 2,04%, relativamente 

a 2014), representando 38,1% do sector (contra 32,83% em 2014). 

No que se refere ao ranking do volume de activos sob gestão, os primeiros três fundos de 

investimento concentram mais de 13,15% do valor total (contra os 37,8% verificado em 2014). 

A sociedade gestora Fundimo, integrada no grupo Caixa Geral de Depósitos, detém o fundo 

Fundimo com maior montante sob gestão do mercado (597,8 milhões de euros). O segundo 

maior FII nacional é o Novimoveste (325,2 milhões de euros) e o terceiro é o Fimes Oriente, um 

Fundo Fechado com 322 milhões de euros sob gestão 
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4. FUNDES FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

4.1 ATIVIDADE 

 

O FUNDES é um fundo especial de investimento imobiliário fechado de subscrição particular, 

cuja atividade foi autorizada pela CMVM em de 27 de novembro de 2008, tendo iniciado a sua 

atividade a 22 de dezembro de 2008 pelo prazo inicial de 10 anos contados a partir da data da 

sua constituição.  

 

A duração do FUNDO pode ser prorrogada por um ou mais períodos não superiores a 10 anos, 

de acordo com deliberação da Assembleia de Participantes, e mediante comunicação prévia à 

CMVM 

 

 

 

 

4.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

 

O objetivo de investimento do FUNDO é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, uma 

valorização satisfatória do capital, através da constituição e gestão de um conjunto 

diversificado de ativos, predominantemente imobiliários, nos termos e segundo as regras 

previstas neste Regulamento, e baseado em critérios de prudência, estabilidade, escolha 

criteriosa e rentabilidade, de forma a acautelar e valorizar os interesses dos Participantes, não 

privilegiando nenhuma área em particular da atividade imobiliária e não estando os 

investimentos condicionados a limites de concentração geográfica. 

 

Tendo em atenção o seu objetivo, o FUNDO poderá ser constituído pelos ativos que, nos 

termos e condições estabelecidas nas disposições legais e regulamentares aplicáveis, são 

passíveis de integrar o património dos fundos especiais de investimento fechados de 

subscrição particular, nomeadamente em valores imobiliários ou outros ativos equiparáveis e 

acessoriamente em liquidez. O património do FUNDO poderá ainda ser constituído por 

participações em sociedades imobiliárias e Unidades de Participação em outros Fundos 

Imobiliários. O investimento em sociedades imobiliárias não se encontra sujeito a qualquer 

limite. 
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Como forma de atingir o objetivo definido, o FUNDO pode investir: 

a) No desenvolvimento de projetos de urbanização e construção de imóveis para sua 
posterior venda, arrendamento ou valorização consoante as condições de mercado à 
data; 

b) Na aquisição de imóveis urbanos ou frações autónomas destinadas a logística, 
comércio, habitação e serviços, entre outras funções imobiliárias; 

c) Na promoção de programas de loteamento para construção, em terreno situado em 
solo urbano, considerando-se como tal aquele para o qual esteja reconhecida vocação 
para o processo de edificação de acordo com o estabelecido no Plano Municipal de 
Ordenamento do Território, destinados a posterior venda, construção ou promoção pelo 
FUNDO; 

d) Na aquisição de prédios rústicos ou mistos, não desenvolvendo investimento florestal, 
mas sim destinados a constituir uma clara aposta no desenvolvimento e alargamento 
de zonas urbanas e ou desenvolvimento de atividades lúdicas; 

e) Em participações em Sociedades Imobiliárias; 
f) Em Unidades de Participação de outros Fundos de Investimentos Imobiliários. 

 

O Fundo como forma de atingir o seu objetivo pode ainda adquirir imóveis que poderão ser 

destinados a arrendamento, exploração hoteleira ou similar, valorização ou posterior venda.  

 

Os imóveis detidos pelo FUNDO, correspondem a prédios urbanos ou frações autónomas e 

estão preferencialmente localizados em Portugal.  

Não podem ser adquiridos pelo FUNDO imóveis em regime de compropriedade, exceto no que 

respeita à compropriedade de imóveis funcionalmente ligados à exploração de frações 

autónomas do FUNDO e do disposto no parágrafo seguinte. 

 

O FUNDO pode adquirir imóveis em regime de compropriedade com outros Fundos de 

Investimento ou com Fundos de Pensões, no âmbito do desenvolvimento de projetos de 

construção de imóveis, e desde que exista um acordo sobre a constituição da propriedade 

horizontal, o que deverá verificar-se logo que estejam reunidas as condições legais. 

 

Considera-se liquidez: numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, Unidades de 

Participação de fundos de tesouraria e valores mobiliários emitidos ou garantidos por um 

Estado-Membro da Comunidade Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 

meses. 

 

O património do FUNDO não obedecerá a qualquer limite de concentração do seu património 

num único imóvel.  
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4.3 POLÍTICA DE RENDIMENTOS 

 

O FUNDO privilegia a distribuição dos resultados distribuíveis do FUNDO, caracterizando-se 

consequentemente como um Fundo de distribuição. 

 

A periodicidade da distribuição dos resultados será anual. 

 

São distribuíveis os montantes correspondentes aos resultados do FUNDO que excedam as 

necessidades previsíveis de reinvestimento, salvaguardadas que estejam a solvabilidade e 

solidez financeira do FUNDO, bem como a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios. 

 

Cabe à Sociedade Gestora definir as necessidades previsíveis de reinvestimento, bem como 

os montantes necessários para salvaguardar a solvabilidade e solidez financeira do FUNDO, a 

sua tesouraria e a normal evolução dos negócios. 

 

Os resultados serão distribuídos pelos participantes em função do número de unidades de 

participação de que cada um seja titular à data da distribuição. 

 

 

 

 

4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE 

PARTICIPAÇÃO  

 

Em 31 de dezembro de 2015 o FUNDES apresentava um valor global líquido de € 

153,57milhões, o que representa um decréscimo de 25% face ao ano anterior. 
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A repartição por tipologia dos imóveis constantes da carteira do Fundo era a seguinte 

em 31 de dezembro de 2015: 

 

 

 

 

 

A estratégia seguida em 2015 foi caracterizada pela consolidação dos arrendamentos 

existentes, que passou pela renegociação dos contratos de arrendamento. Mesmo as 

empresas que vão obtendo lucros continuam a olhar rigorosamente para os seus custos 

operacionais, incluindo os custos imobiliários. Os arrendatários continuam focados em 

encontrar soluções mais eficientes e isso, em muitos casos, traduz-se na ocupação de menos 

espaço ou redução do valor da renda. É evidente que há uma tendência crescente pela procura 

de espaços mais funcionais e com maior qualidade. Os arrendatários querem fazer um 

“upgrade” dos seus espaços sem nenhum custo extra.  

 

No exercício de 2015 o Fundo não efetuou aquisições de património imobiliário e alienou 

património imobiliário no valor de € 3 milhões. 
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A 31 de Dezembro de 2015 o FUNDES tinha em circulação 302.719 Unidades de Participação 

cujo valor unitário era de € 507,2886, sendo o Novo Banco o único Participante. 

 

As Disponibilidades do Fundo, no valor de € 27,8 milhões, são as consideradas adequadas 

para o Fundo de Maneio. 

 

 

4.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA 

 

O resultado líquido negativo do período, no montante de € 52,45 milhões, resulta 

essencialmente das desvalorizações do valor de imóveis, muito parcialmente compensadas 

pelos rendimentos de imóveis. 

 

Os rendimentos de ativos imobiliários atingiram € 5 milhões. 

 

Existem rendas vencidas referentes ao exercício e exercícios anteriores no valor de € 65.884. 

Os casos contenciosos estão integralmente provisionados. 

 

Os gastos mais significativos dizem respeito às Perdas em Activos Imobiliários (€ 51,6 

milhões), aos Fornecimentos e Serviços Externos (€ 2,8 milhões) e às Comissões de Gestão e 

de Depósito (€ 0,92milhões). 

 

 

5. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

Rubrica Montante (euros) 

Valores Mobiliários 8.370.975 

Saldos Bancários 27.793.774 

Outros Ativos 119.255.802 

Total ativos 155.420.551 

Passivo -1.854.646 

Valor Líquido do Inventário 153.565.905 
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6. TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR 

 

  % VLGF % Activo Total 

Valores Mobiliários 5,45% 5,39% 

Portugal 5,45% 5,39% 

Imobiliário 5,45% 5,39% 

 

 

7. MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO 

 

Rubrica Montante (euros) 

Rendimento do Investimento 4.993.729 

Outros Rendimentos 103.106 

Custos de gestão -822.140 

Custos de depósito -43.255 

Outros encargos taxas e impostos -17.612.584 

Custos de negociação -28.111 

Aumento ou diminuição da conta de capital -52.445.593 

Mais valias ou menos valias de investimentos -40.489.378 

Alteração que afete os ativos e passivos -6.168.762 

Lucro líquido -52.445.593 

 

 

8. MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA 

 

Não se registaram movimentos na composição dos títulos em carteira no decorrer do ano de 

2015. 

 

9. VALORIZAÇÃO E UNIDADES DE  PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 

 

Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação 

2013 906,7735 302.719 

2014 680,5371 302.719 

2015 507,2886 302.719 
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10. REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA 

 

11. GESTÃO DO RISCO 

 

Ao nível da gestão da liquidez estão implementados um conjunto de procedimentos que 

permitem acompanhar possíveis situações que se entendam poder gerar Risco de Liquidez. 

Assim: 

 São analisados, periodicamente em sede de Comité de Investimentos semanal os 

níveis de liquidez disponíveis nos fundos; 

 Previamente à aquisição de qualquer imóvel é analisado o seu impacto ao nível do 

perfil de liquidez do fundo; 

 Ao nível da gestão é analisada a estrutura de custos dos fundos e necessidades de 

capital versus proveitos, de modo a enquadrar eventuais necessidades de aumento de 

capital ou possibilidade de eventuais distribuições ou reduções do mesmo; 

 Adicionalmente e de forma a monitorizar as necessidades de capital para fazer face às 

responsabilidades dos fundos bem como a sua sustentabilidade financeira, são 

considerados os seguintes rácios: 

 Liquidity Coverage Ratio (LCR)  

 Net stable Funding Ratio (NSFR)  

Ao nível do controlo do Risco de Mercado são efetuadas as seguintes análises: 

 Rendibilidade e evolução dos ativos/passivos sob gestão; 

 Nível de diversificação da carteira de imóveis (geográfica, afetação e por tipo de 

imóvel); 

 Stress-tests 

 

Ao nível da gestão do Risco de Crédito estão implementados procedimentos de controlo da 

qualidade creditícia dos promotores, prestadores de serviços e inquilinos, no caso de imóveis 

arrendados, sendo a análise feita previamente à contratação de qualquer serviço ou 

arrendamento de imóveis pertencentes ao Fundo. De forma a controlar o risco de crédito dos 

      m.€ 

  
Colaboradores (1) Administração (4) Dirigentes (5) 

  

        

Nº (2) 21,80 0,60 6,70 

Remuneração Fixa (3) 976 81 433 

Remuneração Variável   -   -   - 

        

 
      

(1) 
- Inclui Administradores executivos, Dirigentes e outros colaboradores 

(2) 
- Considerando a proporção de tempo dedicado à função 

(3) 
- Considera a proporção de remuneração paga em função do tempo dedicado à função,  e inclui 

todos os colaboradores que prestam funções à GNBFII, independentemente de terem vinculo 
laboral directo à sociedade ou a outras estruturas do Grupo GNB  

(4) 
- Montante de custos com Administração imputado à GNB FII no âmbito do Grupo GNB GA 

(5) 
- Considera os colaboradores cujas actividades têm impacto signif icativo no perfil de risco do 

OIC, cabendo neste conceito os Directores de Departamento, independentemente da área em que 

exerçam actividade, e ainda os Quadros Directivos que participem nos Comités de Investimento e 
os Quadros Directivos com funções nas áreas de Auditoria Interna, Compliance e Gestao de 
Riscos. 
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arrendatários dos fundos, caso existam, são monitorizadas periodicamente  as rendas em 

dívida. 

No final do ano o fundo apresentava um ISSR
1
 de nível 5. 

Os resultados dos Stress-tests, com previsão a 1 ano, estão dispostos em anexo ao relatório 

de gestão. 

 

 

12. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

 
1. A Entidade Gestora calculará no último dia útil de cada mês com referência ao último 

dia desse mês, às dezassete horas e trinta minutos, o valor da unidade de participação 
dividindo o valor líquido global do FUNDO pelo número de unidades de participação em 
circulação. 

 

2. O valor líquido global do FUNDO é apurado deduzindo à soma dos valores que o 
integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da 
valorização da carteira, independentemente do seu pagamento, efetuando a Entidade 
Gestora a dedução da seguinte forma sequencial: 

  

a) Dedução ao património do FUNDO todos os encargos legais e regulamentares, 

com exceção dos referentes às comissões de gestão e depósito e à taxa de 

supervisão; 

b) Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa e da comissão de 

depósito; 

c) Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicável; e 

d) Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM. 

 

3. As unidades de participação de organismos de investimento coletivo são avaliadas ao 
último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no caso de 
unidades de participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais 
se aplica o disposto no número seguinte. 

 

4. Os restantes valores mobiliários são avaliados ao preço de fecho no momento de 
referência, do mercado mais representativo e com maior liquidez, ou no mercado onde 
os mesmos são normalmente transacionados pela Entidade Gestora, onde os valores 
se encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, de acordo com o critério do 
justo valor ou do valor conservador previstos no Regulamento da CMVM nº 1/2008. 

 
 
 
 
 

                                                           

1
 O Indicador Sintético de Risco e de Remuneração (ISRR) mede o risco de variação de preços das unidades de participação do FUNDO 

com base na volatilidade verificada nos últimos cinco anos. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa e 

um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. O nível de ISRR varia consoante os seguintes intervalos de 

volatilidade: Nível 1 [0% - 0,5%], Nível 2 [0,5% - 2%], Nível 3 [2% - 5%], Nível 4 [5% - 10%], Nível 5 [10% - 15%], Nível 6 [15% - 25%] e Nível 7 [> 

25%]. 



 

                                                                                           
                                                                                                                              Fundes 

 

 

5. O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média simples dos valores atribuídos por 
dois peritos avaliadores de imóveis estando sujeitos a avaliações com uma 
periodicidade mínima de seis meses por dois peritos independentes, e nas seguintes 
situações: 

 

a. Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da 
avaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato 
em que é fixado o preço da transação; 

b. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações 
significativas no valor do imóvel, nomeadamente alteração da classificação do 
solo; 

c. Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação e 
requalificação de imóveis de montante que represente pelo menos 50% do 
valor final do imóvel (montante significativo) são avaliados: 

i. Previamente ao início do projeto; 
ii. Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram 

circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor 
do imóvel, as quais correspondem a uma incorporação de valor 
superior a 20%, relativamente ao custo inicial estimado do projeto, 

d. Previamente à liquidação em espécie de organismos de investimento coletivo, 
com uma antecedência não superior a seis meses, relativamente à data de 
realização da liquidação. 

 

6. Em derrogação do disposto no n.º 5, os imóveis são valorizados pelo respetivo custo 
de aquisição, desde o momento em que passam a integrar o património do FUNDO e 
até que ocorra uma avaliação exigida de acordo com as alíneas a) a c) do n.º 5.  

 

7. Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre si em mais de 
20%, por referência ao valor menor, o imóvel em causa é novamente avaliado por um 
terceiro perito avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste caso, valorizado pela média 
simples dos dois valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor 
da terceira avaliação caso corresponda à média das avaliações anteriores. 

 

8. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo do FUNDO 
na proporção da parte por este adquirida, respeitando a regra constante do n.º 5. 

 

9. Os imóveis adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos do n.º 5, sendo 
a responsabilidade decorrente da respetiva contrapartida, inscrita no passivo do 
FUNDO. 
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10. Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante do contrato-
promessa de compra e venda, atualizado pela taxa de juro adequada ao risco da 
contraparte quando, cumulativamente: 

 

a) O organismo de investimento coletivo: 
i. receba tempestivamente, nos termos do contrato-promessa, os fluxos 

financeiros associados à transação; 
ii. transfira para o promitente adquirente os riscos e vantagens da propriedade 

do imóvel; 
iii. transfira a posse para o promitente adquirente. 

b) O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável; 
c) Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do contrato-promessa, sejam 

quantificáveis. 

 

11. As transações de imóveis efetuadas a preço que varie, em termos absolutos, 20% em 
relação à valorização do ativo são justificadas de imediato pela Entidade Gestora à 
CMVM. 

 

12. São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência e 
independência dos peritos avaliadores no âmbito da atividade desenvolvida para 
efeitos do presente regulamento de gestão, os critérios e normas técnicas de avaliação 
dos imóveis, o conteúdo dos relatórios de avaliação e as condições de divulgação 
destes relatórios ou das informações neles contidas, bem como do seu envio à CMVM. 

 

13. O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do FUNDO, expressos em moeda 
estrangeira, será o câmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de 
Portugal do dia a que se refere a valorização. 

 

14. O valor da unidade de participação calculado no último dia útil de cada mês poderá ser, 
superior, inferior ou igual ao do mês anterior. A oscilação do valor da unidade de 
participação é função da variação do preço dos ativos que compõem a carteira do 
FUNDO. 
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13. PERSPECTIVAS PARA 2016 

 

Enquanto se mantiver o nível de liquidez no mercado português o interesse dos investidores 

estrangeiros no investimento imobiliário nacional irá manter-se o que leva a crer que teremos 

um comportamento do mercado idêntico ao do ano passado.  

 

 

Lisboa, 24 de fevereiro de 2016 

 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

Presidente: Dr. Fernando Fonseca Cristino Coelho 

 

 

Vogais : Dr. Pedro Luis Faria Araújo de Almeida e Costa 

 

 

Dr. João Pedro Correa de Azevedo Guimarães 
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ANEXO 

            

    

Cenários 2016
1
 

  

    

Pessimista Central Optimista 

  

    

Variação Valor 
Imóvel (%)

 1
 

Variação das 
Rendas (%) 

Variação Valor 
Imóvel (%)

 1
 

Variação das 
Rendas (%) 

Variação Valor 
Imóvel (%)

 1
 

Variação das 
Rendas (%) 

  

 

Terrenos 

Urbanizados 

Arrendados -8,0% - -2,5% - - - 
  

 

Não 
Arrendados -8,0% - -2,5% - - - 

  

 
Não 

Urbanizados 

Arrendados -12,5% - -5,0% - - - 
  

 

Não 
Arrendados -12,5% - -5,0% - - - 

  

 

Projectos de construção de 
Reabilitação 

Serviços 
- NA 2,0% NA 5,0% NA 

  

 Outros projectos construção 

Habitação - NA 2,0% NA 5,0% NA 
  

 

Serviços - NA 2,0% NA 5,0% NA 
  

 

Outros -5,0% NA -2,5% NA - NA 
  

 

Construções 
Acabadas 

Arrendadas 

Habitação - - 2,5% 0,1% 4,0% 0,1% 
  

 

Comércio -5,0% -10,0% -2,5% -5,0% - - 
  

 

Serviços -2,5% -2,5% - - 5,0% 1,0% 
  

 

Industrial -10,0% -10,0% -5,0% -5,0% -2,5% -2,5% 
  

 

Outros -10,0% -10,0% -5,0% -5,0% -2,5% -2,5% 
  

 

Não 
Arrendadas 

Habitação -5,0% NA - NA 1,0% NA 
  

 

Comércio -10,0% NA -5,0% NA - NA 
  

 

Serviços -5,0% NA - NA 1,0% NA 
  

 

Industrial -15,0% NA -10,0% NA -5,0% NA 
  

 

Outros -15,0% NA -10,0% NA -5,0% NA 
  

 

Direitos Superficie - - - - - - 
  

            

 

Variação anual do valor dos imóveis e rendas. 

     

 

(1) Cenários e variações anuais aplicadas ao valor dos imóveis e às rendas anuais, em função da tipologia de imóveis dos fundos imobiliários geridos  
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Impactos Estimados (2016)

3
 

Valor do Fundo: 153.565.904,73 
 

Carteira
2
 Pessimista Central Optimista 

   

 Valor 
Imóvel 

 
Rendas 

Variação Valor 
Imóvel 

1
 

Variação das 
Rendas 

Variação Valor 
Imóvel 

1
 

Variação das 
Rendas 

Variação Valor 
Imóvel 

1
 

Variação das 
Rendas 

Terrenos 

Urbanos 

Arrendados 3,00% - -0,24% - -0,07% - - - 

Não 
Arrendados 

0,49% - -0,04% - -0,01% - - - 

Rústicos 

Arrendados - - - - - - - - 

Não 
Arrendados 

- - - - - - - - 

Total Terrenos 3,49% - -0,28% - -0,09% - - - 

Projectos de construção de 
Reabilitação 

Serviços - - - - - - - - 

Total Projectos de construção de Reabilitação - - - - - - - - 

Outros projectos construção 

Habitação - - - - - - - - 

Serviços - - - - - - - - 

Outros - - - - - - - - 

Total Outros projectos construção - - - - - - - - 

Construções 
Acabadas 

Arrendadas 

Habitação 0,05% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comércio 14,06% 1,23% -0,70% -0,12% -0,35% -0,06% - - 

Serviços 13,10% 1,22% -0,33% -0,03% - - 0,66% 0,01% 

Industrial                 

Outros 3,15% 0,10% -0,32% -0,01% -0,16% -0,01% -0,08% -0,00% 

Não 
Arrendadas 

Habitação 8,68% - -0,43% - - - 0,09% - 

Comércio 0,45% - -0,04% - -0,02% - - - 

Serviços 29,31% - -1,47% - - - 0,29% - 

Industrial                 

Outros 5,03% - -0,75% - -0,50% - -0,25% - 

Total Construções Acabadas 73,82% 2,55% -4,04% -0,16% -1,03% -0,07% 0,71% 0,01% 

Direitos Superficie - - - - - - - - 

Total Direitos - - - - - - - - 

Total 77,31% 2,55% -4,32% -0,16% -1,12% -0,07% 0,71% 0,01% 

                      

Variação do Valor do Fundo 
1
 - -1,93% 1,37% 3,27% 

                      

Variação da Yield - -0,03% -0,04% -0,02% 

Valores em Euros 
          (1) Considera as alterações no preço dos imóveis e das rendas 

(2) Valor dos imóveis e das rendas anuais sobre o Valor Líquido Global do Fundo em 31 de dezembro de 2015 
(3) Percentagem de variação esperada em 2016 para o Valor Líquido Global do Fundo 

 



FUNDES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

Sociedade gestora:

GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

Sede:   Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 Valores em euros

31-12-2014

Bruto mv/af mv/ad Líquido Líquido

CAPITAL DO FUNDO

ATIVOS IMOBILIÁRIOS Valor nominal das unidades de participação 302.719.000 302.719.000 

Terrenos 11.957.296 6.596.296 5.361.000 17.379.733 Variações patrimoniais  (18.820)  (18.820)

Construções 218.300.320 491.169 105.429.870 113.361.619 145.094.549 Resultados transitados  (96.688.682)  (28.202.614)

Total 230.257.616 491.169 112.026.166 118.722.619 162.474.282 Resultado liquido do período  (52.445.593)  (68.486.068)

Total 153.565.905 206.011.498 

CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES

Unidades de participação 8.789.189 418.214 8.370.975 8.291.940 

Total 8.789.189 418.214 8.370.975 8.291.940 

CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS

Comissões e outros encargos a pagar 69.327 5.492 

Devedores por rendas vencidas 6.301.465 6.235.581 65.884 6.541.154 Estado e outros entes públicos 179.813 2.220.488 

Estado e  outros entes públicos 6.820.499 Outras contas a pagar 450.084 410.323 

Outras contas a receber 347.095 347.095 299.734 

Total 6.648.560 6.235.581 412.979 13.661.387 Total 699.224 2.636.303 

DISPONIBILIDADES

Depósitos à ordem 7.793.774 7.793.774 5.155.139 

Depósitos a prazo 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Total 27.793.774 27.793.774 25.155.139 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de proveitos 4.222 4.222 33.333 Acréscimos de custos 778.888 708.206 

Despesas com custo diferido Receitas com proveito diferido 376.534 374.600 

Outros 115.982 115.982 114.526 

Total 120.204 120.204 147.859 Total 1.155.422 1.082.806 

TOTAL DO ATIVO 273.609.343 491.169 118.679.961 155.420.551 209.730.607 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO PASSIVO 155.420.551 209.730.607 

Unidades de participação emitidas 302.719 302.719 Valor unitário das unidades de participação 507,2886 680,5371 

Contabilista Certificado Conselho de Administração da Sociedade Gestora

Presidente

Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho

Vogais

Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa João Pedro Correa de Azevedo Guimarães

31-12-2015
DesignaçãoDesignação

ATIVO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO

31-12-2015 31-12-2014
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Sociedade gestora:

GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

Sede:   Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 Valores em euros

Designação 31-12-2015 31-12-2014 Designação 31-12-2015 31-12-2014

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOIS

De operações correntes 99 4 

COMISSÕES JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

Em ativos imobiliários 28.111 76.799 De operações correntes 103.106 33.333 

Em outras operações correntes 921.113 1.249.485 

PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

Na carteira de titulos e participações 497.052 Na carteira de titulos e participações 79.035 

Em ativos imobiliários 51.569.296 68.036.445 Em ativos imobiliários 11.000.883 999.140 

IMPOSTOS

Imposto sobre o rendimento 392.962 614.746 

Impostos indiretos 6.981.468 123.155 

Outros 328.698 359.947 

PROVISÕES DO EXERCÍCIO REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

Ajustamentos de dividas a receber 6.168.762 De ajustamentos de dividas a receber

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.809.447 3.480.433 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 4.993.729 5.148.214 

OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 13.704 OUTROS GANHOS E PROVEITOS CORRENTES 5.075 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 69.213.660 74.438.066 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 16.176.753 6.185.762 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Valores incobráveis 861.825 226.584 

Perdas extraordinárias Ganhos extraordinários 4.199 

Perdas de exercícios anteriores 115.279 Ganhos de exercícios anteriores 1.453.139 103.900 

Outras perdas eventuais Outras ganhos eventuais

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 861.825 341.863 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.453.139 108.099 

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 52.445.593 68.486.068 

TOTAL 70.075.485 74.779.929 TOTAL 70.075.485 74.779.929 

Resultados da carteira de títulos 79.035  (497.052)

Resultados em ativos imobiliários  (38.412.242)  (65.446.323) Resultados eventuais 591.314  (233.764)

Resultados das operações extrapatrimoniais Resultados antes do imposto sobre o rendimento  (52.052.631)  (67.871.322)

Resultados correntes  (52.643.945)  (67.637.558) Resultados líquidos do período  (52.445.593)  (68.486.068)

Contabilista Certificado  Conselho de Administração da Sociedade Gestora

Presidente

Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho

Vogais

Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa     João Pedro Correa de Azevedo Guimarães

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 
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Sociedade gestora:

GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

Sede:   Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 Valores em euros

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS

RECEBIMENTOS :

Subscrição de unidades de participação

PAGAMENTOS :

Resgastes de unidades de participação

Fluxos gerados pelas operações

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS :

Alienação de ativos imobiliários 3.183.250 1.297.170 

Rendimentos de ativos imobiliários 4.494.398 4.894.966 

Outros recebimentos de ativos imobiliários 7.677.648 6.192.136 

PAGAMENTOS :

Comissões em ativos imobiliários 28.110 76.799 

Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 2.844.496 3.430.252 

Outros pagamentos de ativos imobiliários (iva) 2.872.606 3.507.051 

Fluxos gerados (absorvidos) pelas operações 4.805.042 2.685.085 

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS :

Juros de depósitos bancários 131.509 

Outros recebimentos correntes 708 132.217 5.075 5.075 

PAGAMENTOS :

Comissão de gestão 843.308 1.150.331 

Comissão de depósito 44.368 59.323 

Taxa supervisão 62.167 63.003 

Impostos e taxas 1.334.541 1.131.579 

Outros pagamentos correntes 14.240 2.298.624 784 2.405.020 

Fluxos absorvidos pelas operações  (2.166.407)  (2.399.945)

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS :

Outros recebimentos de operações eventuais 108.099 

PAGAMENTOS :

Outros pagamentos de operações eventuais 341.863 

Fluxos absorvidos pelas operações  (233.764)

Saldo dos fluxos monetários do período 2.638.635 51.376 

Disponibilidades no início do período 25.155.139 25.103.763 

Disponibilidades no fim do período 27.793.774 25.155.139 

Contabilista Certificado

Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho

Vogais

Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa     João Pedro Correa de Azevedo Guimarães

Discriminação dos fluxos 31-12-201431-12-2015

Conselho de Administração da Sociedade Gestora

Presidente
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(valores expressos em euros)

Constituição e atividade do fundo

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico dos

fundos de investimento imobiliário.

O objetivo do fundo é o de, através de uma gestão racional e equilibrada dos seus ativos, adquirir bens imóveis não afetos

à exploração, de empresas que pretendam concretizar projetos de investimento, de reestruturação, racionalização ou

conversão, tecnológica e financeira ou de internacionalização, com a constituição e gestão de uma carteira de valores

constituída por um conjunto diversificado de activos, predominantemente imobiliários.

Introdução

O FUNDES, constituído em 27 de Novembro de 2008 é um fundo fechado de investimento imobiliário, gerido pela

FIMOGES Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Avª Álvares Cabral, nº

41 - 6º, sendo depositário dos valores que o constituem o Novo Banco, S,A., com sede em Lisboa, na Avª da Liberdade,

nº195.

O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 2/2005, de 14 de abril, da Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários, que estabeleceu o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII).

As notas omissas não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. As notas

adicionais pretendem complementar a informação mínima prevista no PCFII, tendo em vista permitir uma melhor

compreensão do conjunto das demonstrações financeiras.
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Descrição 31-12-2014
Subscrição de 

UP

Resgates de 

UP
Outros

Resultado do 

período
31-12-2015

Valor base 302.719.000 302.719.000 

Diferença subs. resgates  (18.820)  (18.820)

Resultados acumulados  (28.202.614)  (68.486.068)  (96.688.682)

Resultado do período  (68.486.068) 68.486.068  (52.445.593)  (52.445.593)

Total 206.011.498   (52.445.593) 153.565.905  

Unidades de participação 302.719 302.719

Valor unitário 680,5371 507,2886

% Valor bruto Ajustam Valor líquido

Unidades de participação

Solução Arrendamento FIIHA 3,54% 7.441.689  (346.797) 7.094.892

Arrendamento Mais 0,92% 1.347.500  (71.417) 1.276.083

8.789.189 (418.214) 8.370.975

Em anexo é apresentada informação mais detalhada sobre os imóveis

Nota 4 – Inventário da carteira de títulos e de participações

Descrição

Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos

Ver mapa Anexo à Nota 3

De acordo com a política contabilística descrita na alínea d) da Nota 6, após a entrada em vigor da Lei nº 16/2015, de 24

de fevereiro, os imóveis em carteira encontram-se registados à média aritmética simples de duas avaliações efetuadas

por peritos independentes.

Nota 1 – Valias potenciais de imóveis

Nota 2 – Unidades de participação e capital do Fundo

No entanto, de acordo com o Regulamento nº 2/2015 existe um regime transitório de valorização dos imóveis, durante o

qual estes continuam a ser valorizados no intervalo compreendido entre o custo de aquisição e a média simples do valor

atribuído por dois peritos avaliadores, devendo o novo regime ser aplicado em pelo menos um sexto dos imóveis, que

ainda não se encontrem a cumprir as novas regras, em cada semestre civil completo após a entrada em vigor do novo

Regime dos OIC.

O valor de mercado dos imóveis para os quais foi celebrado um contrato promessa de compra e venda corresponde ao

valor desse contrato.
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e) Unidades de participação:

a) Apresentação das contas

O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depositário, de acordo com a legislação em vigor, a título de

remuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. Estas comissões são calculadas

sobre o valor líquido global do Fundo (Capital do Fundo), sendo respetivamente de 0,5% e 0,025%. As bases e método de

cálculo encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.

As comissões de gestão e de depositário são liquidadas mensalmente e encontram-se registadas na rubrica de Operações

correntes da Demonstração dos resultados.

O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global do Fundo

apurado no encerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação em circulação.

d) Imóveis:

Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são registados no

Activo, respectivamente, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou Perdas em

activos imobiliários da Demonstração dos Resultados. 

O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, incluindo os custos de construção, conforme aplicável,

acrescido das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto, que alterem

substancialmente as condições em que o imóvel é colocado no mercado.

Este valor corresponde à média aritmética simples das avaliações efectuadas por dois peritos independentes, com uma

periodicidade mínima anual ou, no caso de organismos de investimento colectivo abertos, com a periodicidade dos

resgates se inferior àquela, e sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações significativas do valor do

imóvel.

De acordo com a Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro, os imóveis em carteira são registados à média aritmética simples de

duas avaliações efectuadas por peritos independentes, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido

se fosse colocado para venda, em condições normais de mercado, no momento das avaliações.

f) Comissões de gestão e de depositário

b) Especialização de exercícios:

Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou

pagamento.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano de Contabilístico dos

Fundos de Investimento Imobiliário, da CMVM, que entrou em vigor em 15 de abril de 2005.

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

c) Carteira de títulos e participações:

As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no

último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora. 

As mais e menos valias apuradas de acordo com este critério de valorização são reconhecidas na demonstração de

resultados nas rúbricas ganhos ou perdas em operações financeiras, por contrapartida das rúbricas mais-valias e menos-

valias do ativo.

Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos
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No âmbito do novo regime fiscal é adoptado o sistema de tributação ‘à saída’, passando-se a tributar os rendimentos

auferidos pelos investidores em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

Por outro lado, sobre o Valor Líquido Global do Fundo passa a incidir uma taxa de 0,0125% em sede de Imposto do Selo,

a ser liquidada trimestralmente.

A partir de 1 de Julho de 2015, o rendimento dos Fundos de Investimento Imobiliário é tributado em sede de Imposto sobre

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), sobre o lucro tributável apurado anualmente, no qual não se incluem

rendimentos prediais, de capitais e mais valias, bem como os gastos directamente relacionados com esses rendimentos e

comissões de gestão ou outras que revertam para as entidades gestoras.

As mais valias apuradas a partir de 1 de Julho de 2015, relativas a imóveis adquiridos até essa data, serão tributadas na

proporção correspondente ao período de detenção daqueles activos até aquela data. 

- 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;

- caso os rendimentos não estejam sujeitos a retenção na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido obtido

no exercício, a exemplo do que acontece com os outros rendimentos, que não sejam mais-valias obtidos no estrangeiro;

- relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, estão sujeitas a imposto autonomamente a

uma taxa de 25%, que incide 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

imposto sobre o rendimento.

De acordo com o artigo 22º do EBF, o imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais

valias, é registado na rubrica Impostos na Demonstração dos Resultados. Os rendimentos obtidos, quando não isentos,

são assim considerados pelo respectivo valor bruto na respectiva rubrica da Demonstração dos Resultados.

A liquidação do imposto apurado deverá ser efectuada até ao final do mês de Abril do exercício seguinte, ficando sujeita a

inspecção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos contado a partir do ano a

que respeitam. 

i) Regime fiscal em vigor a partir de 1 de Julho de 2015

Com a entrada em vigor, em 1 de Julho de 2015, do novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC),

consagrado no Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro, o imposto apurado a 30 de Junho de 2015 deverá ser liquidado

no prazo de 120 dias a contar daquela data. 

- tratando-se de rendimentos decorrentes de títulos de dívida, de lucros distribuídos e de rendimentos de fundos de

investimentos, obtidos fora do território português, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%;

Os rendimentos prediais líquidos de encargos de conservação e manutenção, devidamente documentados, bem como de

Imposto Municipal sobre Imóveis, obtidos no território português, que não sejam mais-valias prediais, estão sujeitos a

tributação autónoma à taxa de 25%. Relativamente às mais-valias prediais, estas 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. 

g) Imposto sobre o rendimento

i) Regime fiscal em vigor até 30 de Junho de 2015

Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a imposto

sobre o rendimento de forma autónoma, considerando a natureza dos rendimentos. Desta forma, o valor das unidades de

participação é em cada momento líquido de imposto.

Outros rendimentos que não prediais, são tributados da seguinte forma:
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31-12-2015 31-12-2014

Depósitos à ordem 7.793.774 5.155.139 

Depósitos a prazo 20.000.000 20.000.000 

27.793.774  25.155.139  

31-12-2014 Aumentos Reduções 31-12-2015

66.819 6.168.762 6.235.581 

66.819  6.168.762  6.235.581  

31-12-2015 31-12-2014

6.820.499 

6.820.499  

31-12-2015 31-12-2014

Outros devedores 347.095 299.734 

347.095  299.734  

31-12-2015 31-12-2014

IRC 2.071.489 

IVA 177.059 148.999 

Retenções na fonte 1.163 

Imposto selo 1.591 

179.813  2.220.488  

Nota 11 – Ajustamentos de dvidas a receber

Ajustamentos para crédito vencido

Iva suportado

Outras contas a receber

Devedores por venda imóveis

Estado e outros entes públicos

Estado e outros entes públicos

14.2 - Contas de terceiros do passivo

Nota 14 – Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras

Nota 7 – Liquidez do Fundo

Nota 12 – Retenção de impostos

No decurso do exercício de 2015, não foram efectuadas retenções na fonte sobre rendimentos prediais obtidos pelo Fundo

devido à dispensa de retenção na fonte de imposto sobre esses rendimentos, quando obtidos por fundos de investimento

imobiliário, de acordo com a alteração introduzida pelo Orçamento de Estado para 2002.

14.1 - Contas de terceiros do ativo

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de politicas e/ou critérios contabilísticos com efeitos relevantes

nas demonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores

do exercício anterior.

Nota 9 – Valores comparativos
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31-12-2015 31-12-2014

Comissão de gestão 83.148 

4.375 

Taxa supervisão 5.480 

778.888 605.870 

9.333 

778.888  708.206  

As receitas com proveito diferido são constituídas por rendas cobradas adiantadamente.

31-12-2015 31-12-2014

Comissão de gestão 822.140 1.116.859 

43.255 57.869 

Taxa supervisão 55.280 73.975 

Outras comissões 438 782 

921.113  1.249.485  

31-12-2015 31-12-2014

Unidades de participação

408.845 

88.207 

497.052  

31-12-2015 31-12-2014

Perdas em alienações 10.278.781 886.127 

Ajustamentos 41.290.515 67.150.318 

51.569.296  68.036.445  

31-12-2015 31-12-2014

Predial 365.473 604.364 

Financeiro 27.489 9.333 

Outros rendimentos 1.049 

392.962  614.746  

31-12-2015 31-12-2014

Imposto selo 38.469 655 

IVA 6.942.999 122.500 

IMI 328.698 359.947 

7.310.166  483.102  

Outros impostos

Impostos Diferidos (i.selo e Imi)

14.5 - Perdas na carteira de titulos e participações

- Solução Arrendamento

Acréscimos de custos

- Arrendamento Mais

14.7 - Impostos

Impostos sobre o rendimento

Comissões em outras operações correntes

IRC sobre juros

14.6 - Perdas em ativos imobiliários

14.4 - Comissões

14.3 - Acréscimos e diferimentos no passivo

Comissão de depositário

Comissão de depositário
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31-12-2015 31-12-2014

Unidades de participação

62.245 

16.790 

79.035  

31-12-2015 31-12-2014

Ganhos em alienações 999.140 

Ajustamentos 11.000.883 

11.000.883  999.140  

24 de fevereiro de 2016

Contabilista Certificado Conselho de Administração da Sociedade Gestora

Presidente

Maria Isabel Pinheiro de Abreu Fernando Fonseca Cristino Coelho

Vogais

Pedro Luís Faria Araújo de Almeida e Costa     João Pedro Correa de Azevedo Guimarães

Nota 15 – Acontecimentos subsequentes

Não existem factos relevantes ocorridos entre 31 de dezembro de 2015 e a data em que as demonstrações financeiras do

Fundo foram aprovadas.

14.9 - Ganhos em ativos imobiliários

14.8 - Ganhos na carteira de titulos e participações

- Solução Arrendamento

- Arrendamento Mais
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Descrição Custo Valor Venal Valia potencial

4 Fr. Im. R. Álvares Cabral, Porto 1.637.261  981.380   (655.881)

15 Fr. Im. Av. República, Algés 994.410  844.200   (150.210)

71 Fr. R. Gen. Ferreira Martins Lt. 5 Miraflores 8.893.742  6.865.100   (2.028.642)

Campera Outlet, Carregado 75.527.973  21.584.450   (53.943.523)

Qt Seara Baixo - Gaia I 17.292.001  13.405.705   (3.886.296)

Ed. Escritórios EE13, Qt Beloura 13.434.581  10.451.000   (2.983.581)

Inst. Politécnico - Póvoa de Lanhoso IV 12.907.242  6.414.850   (6.492.392)

Armazém Palmela 2 12.304.569  6.587.000   (5.717.569)

Edifício Monsanto 15.468.601  12.484.500   (2.984.101)

Im. Av. Fernão Magalhães, Coimbra 34.515.070  25.351.075   (9.163.995)

Residência Universitária, P. Lanhoso 14.665.037  2.717.500   (11.947.537)

Ed. Escritórios EE 7 , Qta Beloura 2.563.289  1.681.500   (881.789)

Lote Terreno EE 12, Qta Beloura 2.656.046  758.000   (1.898.046)

Pr. Misto Quinta do Seillonte 3.853.331  1.101.400   (2.751.931)

Im. Rua Joaquim Pires Jorge nº24, Feijó 3.164.032  2.122.500   (1.041.532)

Ed. EE 01 Beloura Office 9.301.250  4.603.000   (4.698.250)

Rua Nova do Seixo, n.º 1255 - Matosinhos 193.192  99.900   (93.292)

Rua Brito Capelo, n.º 450 - Matosinhos 460.054  393.406   (66.648)

Rua do Campo Alegre, n.º 1487 - Porto 304.774  190.103   (114.671)

Rua Dr. António Manuel Gamito, 21 - Setubal 46.779  31.050   (15.729)

Praça da Republica, 8 - Montijo 74.382  55.000  14.523  

230.257.616  118.722.619   (111.501.092)

Anexo à Nota 1 – Valias potenciais de imóveis
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Data Valor Data Valor

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 230.257.616 118.722.619

     1.1. Terrenos 11.957.296 5.361.000

          1.1.1. Urbanizados 11.957.296 5.361.000

               Arrendados 9.301.250 4.603.000

Terreno Ed. EE 01 Beloura Office 31-12-2008 9.301.250 02-04-2015 4.577.000 01-04-2015 4.629.000 4.603.000

               Não Arrendados 2.656.046 758.000

Terreno Lote Terreno EE 12, Qta Beloura 31-12-2008 2.656.046 01-04-2015 748.000 02-04-2015 768.000 758.000

     1.4. Construções Acabadas 218.300.320 113.361.619

          1.4.1 Arrendadas 119.791.410 46.623.200

           Habitação 119.157 78.795

PrédioUrbano Qt Seara Baixo - Gaia I   - CH 31-12-2008 119.157 03-06-2015 75.690 01-06-2015 81.900 78.795

           Comércio 75.527.973 21.584.450

PrédioUrbano Campera Outlet, Carregado 31-12-2008 75.527.973 21-12-2015 21.500.000 21-12-2015 21.668.900 21.584.450

           Serviços 26.315.211 20.119.955

PrédioUrbano 4 Fr. Im. R. Álvares Cabral, Porto  - A, B, C, D 31-12-2008 1.637.261 05-12-2015 965.900 05-12-2015 996.860 981.380

PrédioUrbano Ed. Escritórios EE13, Qt Beloura  - A, AC, AD, AE, AF, AG, B, G, H, 

J, N, Q, R, S, T, U, Z

31-12-2008 8.084.259 01-04-2015 6.224.000 01-04-2015 6.495.000 6.359.500

PrédioUrbano Edifício Monsanto  - G, H, R 31-12-2008 1.112.826 01-04-2015 746.200 01-04-2015 818.000 782.100

PrédioUrbano Im. Av. Fernão Magalhães, Coimbra  - A, B, N, O, P, R, S, T, U 31-12-2008 14.529.853 20-04-2015 11.019.000 13-04-2015 11.765.950 11.392.475

PrédioUrbano Ed. Escritórios EE 7 , Qta Beloura  - B 31-12-2008 951.012 01-04-2015 583.000 01-04-2015 626.000 604.500

           Outros 17.829.069 4.840.000

PrédioUrbano Residência Universitária, P. Lanhoso 31-12-2008 14.665.037 16-03-2015 2.640.000 13-03-2015 2.795.000 2.717.500

PrédioUrbano Im. Rua Joaquim Pires Jorge nº24, Feijó  - Fr. 31-12-2008 3.164.032 18-02-2015 2.108.000 09-02-2015 2.137.000 2.122.500

          1.4.2 Não Arrendadas 98.508.910 66.738.419

           Habitação 17.172.844 13.326.910

PrédioUrbano Qt Seara Baixo - Gaia I   - AK, AR, AS, AU, BH, BU, CY, CZ, CZ, DA, 

DC, DD, DE, DG, DG, DH, DJ, DW, DX

31-12-2008 1.399.972 01-06-2015 443.700 03-06-2015 469.820 456.760

PrédioUrbano Qt Seara Baixo - Gaia I  31-12-2008 15.683.439 01-04-2015 12.370.300 01-04-2015 13.345.000 12.857.650

PrédioUrbano Qt Seara Baixo - Gaia I   - DA 31-12-2008 89.433 02-12-2015 12.000 02-12-2015 13.000 12.500

           Comércio 958.020 683.409

PrédioUrbano Rua Nova do Seixo, n.º 1255 - Matosinhos  - B 04-06-2010 193.192 06-04-2015 96.000 06-04-2015 103.800 99.900

PrédioUrbano Rua Brito Capelo, n.º 450 - Matosinhos 04-06-2010 460.054 06-04-2015 381.800 06-04-2015 405.013 393.406

PrédioUrbano Rua do Campo Alegre, n.º 1487 - Porto  - B 04-06-2010 304.774 07-04-2015 188.200 06-04-2015 192.006 190.103

           Serviços 64.173.367 45.008.650

PrédioUrbano 15 Fr. Im. Av. República, Algés  - BJ, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, 

BS, BT, BU, BV, BX, BZ, CA

31-12-2008 994.410 14-04-2015 829.500 02-04-2015 858.900 844.200

Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos

Data aquisição Valor aquisição
1ª avaliação 2ª avaliação

Valor do imóvel
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Data Valor Data Valor

Anexo à Nota 3 – Inventário das aplicações em ativos

Data aquisição Valor aquisição
1ª avaliação 2ª avaliação

Valor do imóvel

PrédioUrbano 71 Fr. R. Gen. Ferreira Martins Lt. 5 Miraflores   - A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, 

31-12-2008 8.893.742 02-04-2015 6.857.200 01-04-2015 6.873.000 6.865.100

PrédioUrbano Ed. Escritórios EE13, Qt Beloura  - AA, AB, C, D, E, F, I, L, M, O, P, 

V, X

31-12-2008 5.350.322 01-04-2015 4.075.000 01-04-2015 4.108.000 4.091.500

PrédioUrbano Inst. Politécnico - Póvoa de Lanhoso IV 31-12-2008 12.907.242 01-04-2015 6.329.000 09-04-2015 6.500.700 6.414.850

PrédioUrbano Edifício Monsanto  - A, B, C, D, E, F, I, J, L, M, N, O, P, Q, S, T, U 31-12-2008 14.355.775 01-04-2015 11.592.800 01-04-2015 11.812.000 11.702.400

PrédioUrbano Im. Av. Fernão Magalhães, Coimbra  - C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, Q, 

V

31-12-2008 19.985.217 20-04-2015 13.750.000 13-04-2015 14.167.200 13.958.600

PrédioUrbano Ed. Escritórios EE 7 , Qta Beloura  - A, O, AB, AC, AD, AE, AF 31-12-2008 1.612.277 01-04-2015 1.076.000 01-04-2015 1.078.000 1.077.000

PrédioUrbano Praça da Republica, 8 - Montijo  - E 04-06-2010 74.382 06-04-2015 54.000 13-04-2015 56.000 55.000

           Outros 16.204.679 7.719.450

PrédioUrbano Armazém Palmela 2  - A, B, C 31-12-2008 12.304.569 30-12-2015 6.514.000 30-12-2015 6.660.000 6.587.000

PrédioUrbano Pr. Misto Quinta do Seillonte 31-12-2008 3.853.331 06-04-2015 1.052.800 08-04-2015 1.150.000 1.101.400

PrédioUrbano Rua Dr. António Manuel Gamito, 21 - Setubal  - A, B 04-06-2010 46.779 06-04-2015 31.000 08-04-2015 31.100 31.050






