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1. ECONOMIA

Em Portugal, a atividade económica expandiu
aceleração face ao registo de 1,5% observado em 201
contributo para o PIB, com o consumo privado a exib
em torno de 2,2%, e com o investimento a registar u
8,4%. A confiança das famílias atingiu, em 2017, má
da taxa de desemprego, de 11,1% para 8,9% da popula
rendimento disponível. Por seu lado, o investimento
financiamento, de uma recuperação do investimento p
necessidade de renovação ou expansão da capacidade
melhoria das perspetivas para a procura interna e e
determinou um contributo ligeiramente negativo da p
do PIB, não obstante o forte desempenho das exporta
turismo acentuou o dinamismo observado nos anos ant
homólogas de dois dígitos nas exportações de serviç
trimestre). 

A inflação subiu de 0,6% para 1,4% em 201
tendência ascendente observada em 2016, registando
3º trimestre. A recuperação do investimento imobili
traduziram-se em aumentos muito
consumo, embora em níveis ainda significativamente
financeira. Por seu lado, o fluxo de novo crédito à
ligeiramente em 2017. O défice público desceu de 2% para 1,2% do PI
pública recuou de 130,4% para 126% do PIB. Em Setem
recuperou o estatuto de investment grade

do rating soberano, de BB+ para BBB
Portugal de BB+ para BBB. Neste contexto, e depois
Março (4,3%), a yield da OT a 10 anos recuou para 1,9% até final do ano.
Bund alemão estreitou de um máximo de 387 bps, em Fevere
Seguindo a tendência positiva dos principais índice
15,2% em 2017. 

2. EVOLUÇÃO DO MERCADO

De acordo com os dados disponíveis, no ano de 2017, o investimento rea
superou o record do ano de 2015 situando
a 2016, o investimento nacional cresceu superando a
investidores europeus representaram mais de 75% do investimento

O crescimento da economia e atratividade do mercado
liquidez, taxas de juro baixas e crescente alocação
internacionais foram os fatores determinantes para o crescimento d
nacional em 2017. Em termos de segmentos, a fraca o
procura foram os principais drives

crescimento do turismo permitiu ao setor hoteleiro
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Em Portugal, a atividade económica expandiu-se 2,6% em 2017, acima das expectativas e em
aceleração face ao registo de 1,5% observado em 2016. A procura interna aumentou o seu
contributo para o PIB, com o consumo privado a exibir um crescimento relativamen
em torno de 2,2%, e com o investimento a registar uma aceleração expressiva, de 0,9% para
8,4%. A confiança das famílias atingiu, em 2017, máximos históricos, suportada pela redução
da taxa de desemprego, de 11,1% para 8,9% da população ativa, e pelo aumento do
rendimento disponível. Por seu lado, o investimento beneficiou da melhoria das condições de
financiamento, de uma recuperação do investimento público e, no caso das empresas, da
necessidade de renovação ou expansão da capacidade produtiva, no contexto de uma
melhoria das perspetivas para a procura interna e externa. A aceleração das importações
determinou um contributo ligeiramente negativo da procura externa líquida para o crescimento
do PIB, não obstante o forte desempenho das exportações, que subiram 8,8%. O setor do
turismo acentuou o dinamismo observado nos anos anteriores, contribuindo para variações
homólogas de dois dígitos nas exportações de serviços ao longo de 2017 (10% no 3º

A inflação subiu de 0,6% para 1,4% em 2017. Já os preços da habitação prolongaram a
tendência ascendente observada em 2016, registando um crescimento homólogo de 10,4% no
3º trimestre. A recuperação do investimento imobiliário e a melhoria da confiança das famílias

se em aumentos muito expressivos dos fluxos de novo crédito à habitação
consumo, embora em níveis ainda significativamente inferiores aos observados antes da crise
financeira. Por seu lado, o fluxo de novo crédito às sociedades não financeiras contraiu

2017. O défice público desceu de 2% para 1,2% do PIB, enquanto a dívida
pública recuou de 130,4% para 126% do PIB. Em Setembro, a dívida pública portuguesa

investment grade atribuído pela agência S&P, depois de um
soberano, de BB+ para BBB-. Em Dezembro, a agência Fitch elevou o

Portugal de BB+ para BBB. Neste contexto, e depois de atingir um máximo de 2 anos em
da OT a 10 anos recuou para 1,9% até final do ano. O

alemão estreitou de um máximo de 387 bps, em Fevereiro, para 152 bps no final do ano.
Seguindo a tendência positiva dos principais índices acionistas europeus, o PSI

EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS 

dos disponíveis, no ano de 2017, o investimento realizado em imobiliário
do ano de 2015 situando-se nos 2.200 milhões de euros. Comparativamente

a 2016, o investimento nacional cresceu superando a fasquia dos 20%, sendo que os
europeus representaram mais de 75% do investimento total.

O crescimento da economia e atratividade do mercado imobiliário ao nível nacional e a elevada
liquidez, taxas de juro baixas e crescente alocação do setor imobiliário nos portfolios

foram os fatores determinantes para o crescimento do mercado imobiliário
nacional em 2017. Em termos de segmentos, a fraca oferta habitacional e de escritórios face à

drives de subida dos valores de comercialização, assim com
crescimento do turismo permitiu ao setor hoteleiro atingir desempenhos extraordinários.
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Estima-se que o segmento habitacional tenha representado 2
tenham sido transacionados mais de 150.000 imóveis 
Tendo o crescimento percentual de preços situado li

A procura de espaços comerciais manteve
empresas devido ao ritmo do crescimento económico i
se a entradas de novas empresas com serviços partil
disponibilidade e custo de mão

O crescimento do consumo privado, acima dos 2% em 2
do número de turistas, sustentaram o crescimento de 4% das vendas do comércio
permitindo a continuação � sustentada desde 2015 
com aumento de novas aberturas e entrada de novos 
vendas a retalho teve também um impacto positivo no segmento de logí
acréscimo de 80% em Lisboa e Porto com uma ocupação
se uma redução de 5% na taxa de desocupação, passan
atendendo a que a taxa de desocupação era já residual, ver
ocupações foi efetuada em nova construção de armazé
logística cresceram nestes dois polos (Lisboa e Por

Em resultado, o mercado imobiliário apresentou um comportamento muito positi
com um aumento do nível de investimento face ao ano
uma maior estabilização das yields

3. MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENT

Em dezembro de 2017, de acordo com dados da CMVM, 
investimento imobiliário (FII), dos fundos especiai
fundos de gestão de património imobil

O mercado nacional de Fundos de Investimento Imobili
2,5% face ao início do ano, passando de 
euros de ativos sob gestão. 

No final de 2017, estes ati
apresentando a seguinte configuração:

Fundos Abertos

Fundos Fechados
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se que o segmento habitacional tenha representado 25% do mercado total e que 
tenham sido transacionados mais de 150.000 imóveis quase igualando os valores de 20
Tendo o crescimento percentual de preços situado ligeiramente abaixo dos dois dígitos.

A procura de espaços comerciais manteve-se forte ao longo de 2017. O crescimento das 
empresas devido ao ritmo do crescimento económico impulsionou este segmento veri
se a entradas de novas empresas com serviços partilhados e de tecnologia devido à 
disponibilidade e custo de mão-de-obra qualificada.  

O crescimento do consumo privado, acima dos 2% em 2017, associado ao forte crescimento 
tentaram o crescimento de 4% das vendas do comércio
sustentada desde 2015 � da expansão deste segmento de mercado 

com aumento de novas aberturas e entrada de novos players no mercado. O crescimento das 
teve também um impacto positivo no segmento de logística, tendo atingido um 

acréscimo de 80% em Lisboa e Porto com uma ocupação de 300.000m2. Em Lisboa verificou
se uma redução de 5% na taxa de desocupação, passando a mesma para os 14% e no Porto, 

do a que a taxa de desocupação era já residual, verificou-se que 87% das novas 
ocupações foi efetuada em nova construção de armazéns. Por outro lado, as rendas de 
logística cresceram nestes dois polos (Lisboa e Porto) cerca de 7%.

mobiliário apresentou um comportamento muito positi
com um aumento do nível de investimento face ao ano anterior, perspetivando

yields associada ao dinamismo da atividade verificado em 2

UNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

de acordo com dados da CMVM, o valor sob gestão dos fundos de 
investimento imobiliário (FII), dos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos 
fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) atingiu 10.794 milhões de euros

mercado nacional de Fundos de Investimento Imobiliário apresentou um crescimento de 
o início do ano, passando de 10.529 milhões de euros para 10.794

stes ativos estavam distribuídos por 226 fundos de investimento, 
apresentando a seguinte configuração:

(milhões de euros)

nº montante

Fundos Abertos 16 3 847

Fundos Fechados 210 6 947

5% do mercado total e que 
quase igualando os valores de 2008. 

geiramente abaixo dos dois dígitos.

se forte ao longo de 2017. O crescimento das 
mpulsionou este segmento verificando-

hados e de tecnologia devido à 

017, associado ao forte crescimento 
tentaram o crescimento de 4% das vendas do comércio a retalho, 

da expansão deste segmento de mercado 
no mercado. O crescimento das 

teve também um impacto positivo no segmento de logística, tendo atingido um 
 de 300.000m2. Em Lisboa verificou-

do a mesma para os 14% e no Porto, 
se que 87% das novas 

ns. Por outro lado, as rendas de 

mobiliário apresentou um comportamento muito positivo em 2017, 
 anterior, perspetivando-se para 2018 

associada ao dinamismo da atividade verificado em 2017.

o valor sob gestão dos fundos de 
s de investimento imobiliário (FEII) e dos 

milhões de euros.  

ário apresentou um crescimento de 
10.529 milhões de euros para 10.794 milhões de 

fundos de investimento, 
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4. DESCRIÇÃO DO FUNDO

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 
subscrição particular gerido pela GNB 
Imobiliário S.A. 

Foi constituído em 11 de março de 2004
C.M.V.M., de acordo com o De
16/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o Regime Jurídico dos Fundos de In
Imobiliário. O depositário dos valores que constitu

O Fundo foi constituído por um prazo inicial de 10 anos, co
constituição, com um capital inicial de 
Participação (UP�s) com um valor unitá

No dia 25 de fevereiro de 2014, por 
a duração do Fundo por mais dez anos,
a respetiva duração a ser de 20 anos, contados desd

No dia 14 de abril de 2016
853.705,05 �, (oitocentos e cinquenta e tr
correspondente a 1.567 unidades d

O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa pers
valorização crescente de capital, através da consti
predominantemente imobiliários.

Tendo em atenção o seu objetivo, a carteira de valo
obediência a sãos critérios de segurança, rentabilidade e liquidez, os quais só
investidos em valores imobiliários, numerário, depó
unidades de participação de organismos de investime
monetário de curto prazo e instrumentos financeiros emitido
Membro da Comunidade Europeia com prazo de vencimen

Da carteira de valores imobiliários do Fundo farão 
mercado de arrendamento e compra e venda destinado a c
terrenos destinados à execução de programas de cons

O valor dos ativos imobiliários não pode representa

O Fundo só pode investir em imóveis localizados em estados membros da União 
da OCDE, não podendo os investimentos fora da União
ativo total do FUNDO; 

O Fundo poderá adquirir unidades de participação de outros 
imobiliário até 25% do ativo total dos organismos d
quais a aquisição é efetuada;

O Fundo poderá ainda deter participações em socieda
estas sujeitas a qualquer limite

O recurso ao endividamento está sujeito ao limite de 30% do a

          Solid � F. I. I. F.

DO FUNDO

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado SOLID é um fundo de investimento i
subscrição particular gerido pela GNB � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

oi constituído em 11 de março de 2004, através de deliberação do Conselho Dire
C.M.V.M., de acordo com o Decreto-Lei nº 60/2002, de 20 de Março, alterado 

, que estabelece o Regime Jurídico dos Fundos de In
Imobiliário. O depositário dos valores que constituem o Fundo é o Novo Banco

por um prazo inicial de 10 anos, contados a partir da data da sua 
com um capital inicial de 8.000.000 Euros correspondente a 16

) com um valor unitário de subscrição inicial de 500 Euros. 

25 de fevereiro de 2014, por deliberação da Assembleia de Participantes
a duração do Fundo por mais dez anos, com efeitos a partir de 11 de março de 2014
a respetiva duração a ser de 20 anos, contados desde a data da sua constituição.

abril de 2016, foi realizado um aumento de capital do Fundo
�, (oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e cinco euros e cinco cêntimos) 

correspondente a 1.567 unidades de participação.  

O objetivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspetiva de médio e longo prazo, uma 
valorização crescente de capital, através da constituição e gestão de uma carteira de valores 
predominantemente imobiliários.

Tendo em atenção o seu objetivo, a carteira de valores do Fundo será constituída em 
de segurança, rentabilidade e liquidez, os quais só

investidos em valores imobiliários, numerário, depósitos bancários, certificados de depósito, 
unidades de participação de organismos de investimento do mercado monetário ou do mercado 

o de curto prazo e instrumentos financeiros emitidos ou garantidos por um Estado
Membro da Comunidade Europeia com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses.

Da carteira de valores imobiliários do Fundo farão parte prédios urbanos enquadrados no 
cado de arrendamento e compra e venda destinado a comércio, serviços e habitação, 

terrenos destinados à execução de programas de construção.

O valor dos ativos imobiliários não pode representar menos de 80% do ativo total do F

em imóveis localizados em estados membros da União 
da OCDE, não podendo os investimentos fora da União Europeia representar mais de 25% do 

poderá adquirir unidades de participação de outros organismos de investime
imobiliário até 25% do ativo total dos organismos de investimento imobiliário por conta dos 
quais a aquisição é efetuada;

O Fundo poderá ainda deter participações em sociedades imobiliárias não se encontra
sujeitas a qualquer limite. 

ao endividamento está sujeito ao limite de 30% do ativo total do Fundo

investimento imobiliário de 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

de deliberação do Conselho Directivo da 
alterado pela Lei nº 

, que estabelece o Regime Jurídico dos Fundos de Investimento 
Novo Banco, S.A.. 

tir da data da sua 
.000 Unidades de 

Assembleia de Participantes, foi prorrogada 
com efeitos a partir de 11 de março de 2014, passando 

e a data da sua constituição.

undo no valor de 
ês mil setecentos e cinco euros e cinco cêntimos) 

longo prazo, uma 
tuição e gestão de uma carteira de valores 

res do Fundo será constituída em 
de segurança, rentabilidade e liquidez, os quais só poderão ser 

sitos bancários, certificados de depósito, 
nto do mercado monetário ou do mercado 

s ou garantidos por um Estado-
to residual inferior a 12 meses.

parte prédios urbanos enquadrados no 
omércio, serviços e habitação, 

r menos de 80% do ativo total do Fundo. 

em imóveis localizados em estados membros da União Europeia ou 
 Europeia representar mais de 25% do 

organismos de investimento 
e investimento imobiliário por conta dos 

des imobiliárias não se encontrando 

undo.  
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5. ACTIVIDADES DO FUNDO

Em 31 de dezembro de 201
representa uma variação de 
dezembro de 2016. 

Esta variação resulta essencialmente de
registaram a depreciação do seu 

Durante o ano de 2017, o Fundo não efetuou quaisquer investimentos em aq
imóveis, continuando a prosseguir a sua atividade
especial dos ativos detidos em Armação de Pêra.

2.1 COMPRA DE IMÓVEIS: 

Em 2017 não se efetuaram quaisquer aquisições de imóveis.

2.2. ARRENDAMENTO 

Em 2017 não se registaram quaisquer 

5.3 VENDA DE IMÓVEIS:   

Em 2017 não se efetuaram quaisquer alienações de im

2.4 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS: 

No ano de 2017 não houve distribuição de rendimentos. 

6. DEMONSTRAÇÃO DO PATR
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ACTIVIDADES DO FUNDO

ezembro de 2017 o Valor Líquido Global do Fundo era de � 
representa uma variação de -13,66%, face ao Valor Líquido Global do Fundo

essencialmente de reavaliações efetuadas aos Ativos do Fundo, que 
seu valor venal. 

, o Fundo não efetuou quaisquer investimentos em aq
nuando a prosseguir a sua atividade no sentido de promover a venda, em 

especial dos ativos detidos em Armação de Pêra.

S: 

efetuaram quaisquer aquisições de imóveis.

quaisquer arrendamentos de imóveis. 

VENDA DE IMÓVEIS:   

Em 2017 não se efetuaram quaisquer alienações de imóveis.

RESULTADOS: 

houve distribuição de rendimentos. 

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
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� 7.619.098, o que 
Valor Líquido Global do Fundo de 31 de 

Ativos do Fundo, que 

, o Fundo não efetuou quaisquer investimentos em aquisições de 
no sentido de promover a venda, em 
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7. TÍTULOS EM CARTEIRA 

A carteira do Fundo não detém valores mobiliários.

8. MOVIMENTOS NOS ATIVO
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9. VALORIZAÇÃO E UNIDAD

10. MOVIMENTOS NA COMPOS

Não se registaram movimentos na composição dos títulos em carteira no

2017.  
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TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR 

não detém valores mobiliários.

MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO 
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VALORIZAÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 

MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA 

movimentos na composição dos títulos em carteira no decorrer do 
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movimentos na composição dos títulos em carteira no decorrer do ano de 
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11. REMUNERAÇÕES DA ENTI

12. GESTÃO DO RISCO 

Ao nível da gestão da liquidez estão implementados 

permitem acompanhar possíveis situações que se ente

Assim: 

Previamente à aquisição de qualquer imóvel é analis

perfil de liquidez do fundo;

Ao nível da gestão é analisada a estrutura de custo

capital versus proveitos, de modo a enquadrar event

capital ou possibilidade de eventuais distribuições

Adicionalmente e de forma a monitorizar as necessid

responsabilidades dos fundos bem como a sua sustent

considerados os seguintes rácios:

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

• Net stable Funding Ratio (NSFR) 

Ao nível do controlo do Risco de Mercado são efetua

Rendibilidade e evolução dos ativos/passivos sob ge

Tipologia da carteira de imóveis

Stress-tests 

Ao nível da gestão do Risco de Crédito estão implem

qualidade creditícia dos promotores, prestadores de

          Solid � F. I. I. F.

REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA 

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. 

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

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) 

unding Ratio (NSFR) 

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

Rendibilidade e evolução dos ativos/passivos sob gestão;

Tipologia da carteira de imóveis; 

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 

um conjunto de procedimentos que 

ndam poder gerar Risco de Liquidez. 

ado o seu impacto ao nível do 

s dos fundos e necessidades de 

uais necessidades de aumento de 

ções do mesmo;

ades de capital para fazer face às 

responsabilidades dos fundos bem como a sua sustentabilidade financeira, são 

das as seguintes análises:

tados procedimentos de controlo da 

 serviços e inquilinos, no caso de imóveis 
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arrendados, sendo a análise feita previamente à con

arrendamento de imóveis pertencentes ao Fund

arrendatários dos fundos, caso existam, são monitor

dívida. 

No final do ano o fundo apresentava um IS

Os resultados dos Stress-tests, 

de gestão. 

13. VALORIZAÇÃO DO PATRI

A valorização do património do Fundo é efetuada de 
Regulamento de Gestão, da seguinte forma:

1. A Entidade Gestora calculará no último dia 
minutos, e com referência ao último dia desse mês, 
dividindo o valor líquido global do Fundo pelo núme
circulação. 

2. O valor líquido global do F
montante de comissões e encargos suportados até ao 
independentemente do seu pagamento, efetuando a Ent
seguinte forma sequencial: 

a) Dedução ao património do Fundo todos os encargos lega
exceção dos referentes às comissões de gestão e dep

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

c) Dedução da comissão d

d) Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM.

3. O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média s
peritos avaliadores de imóveis estando os imóveis s
periodicidade mínima de doze meses por dois peritos ind
seguintes situações: 

a. Previamente à sua aquisição e alienação, não podend
avaliação do imóvel ser superior a seis meses relat
é fixado o preço da transação;

b. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de in
valor do imóvel, nomeadamente alteração da classifi

c. Previamente a qualquer aumento ou redução de capita
superior a seis meses, relativamente à data de real

                                                     
1

O Indicador Sintético de Risco e de Remuneração (IS

FUNDO com base na volatilidade verificada nos últim
baixa e um risco mais alto implica potencialmente u
de volatilidade: Nível 1 [0% - 0,5%], Nível 2 [0,5% 
e Nível 7 [> 25%]. 

          Solid � F. I. I. F.

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 

arrendatários dos fundos, caso existam, são monitorizadas periodicamente 

No final do ano o fundo apresentava um ISRR1 de nível 6. 

tests, com previsão a 1 ano, estão dispostos em anexo ao relatório 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

A valorização do património do Fundo é efetuada de acordo com o art.º
, da seguinte forma:

A Entidade Gestora calculará no último dia útil de cada mês, às dezassete horas e trinta 
minutos, e com referência ao último dia desse mês, o valor da unidade de participação 
dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em 

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

dução 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;

Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa e da comissão de depósito;

Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicável; e 

Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM.

O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média simples dos valores atribuídos por dois 
peritos avaliadores de imóveis estando os imóveis sujeitos a avaliações com uma 

odicidade mínima de doze meses por dois peritos independentes, e ainda nas 

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 q
é fixado o preço da transação;

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

Previamente a qualquer aumento ou redução de capital, com uma antecedê
superior a seis meses, relativamente à data de realização do aumento ou redução;

             

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

FUNDO com base na volatilidade verificada nos últimos cinco anos. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração 
baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta. O nível de ISRR varia consoante o

0,5%], Nível 2 [0,5% - 2%], Nível 3 [2% - 5%], Nível 4 [5% - 10%], Nível 5 [10% - 15%], Nível 6 [15% 

tratação de qualquer serviço ou 

o. De forma a controlar o risco de crédito dos 

izadas periodicamente  as rendas em 

ão dispostos em anexo ao relatório 

11.º do respetivo 

útil de cada mês, às dezassete horas e trinta 
o valor da unidade de participação 
ro de unidades de participação em 

undo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o 
momento da valorização da carteira, 

idade Gestora a dedução da 

is e regulamentares, com 
ósito e à taxa de supervisão;

e da comissão de depósito;

imples dos valores atribuídos por dois 
ujeitos a avaliações com uma 

ependentes, e ainda nas 

o a data de referência da 
ivamente à data do contrato em que 

duzir alterações significativas no 

l, com uma antecedência não 
ização do aumento ou redução;

mede o risco de variação de preços das unidades de participação do 

os cinco anos. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais 
eração mais alta. O nível de ISRR varia consoante os seguintes intervalos 

15%], Nível 6 [15% - 25%] 
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d. Previamente à fusão e cisão do Fundo, caso a última
integrem os respetivos patrimónios tenha sido reali
relativamente à data de produção de efeitos da fusão ou cisão

e. Os projetos de construção, projetos de reabilitação
ampliação e requalificação de imóveis de montante q
valor final do imóvel (montante signific

i) Previamente ao início do projeto;
ii) Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre q

suscetíveis de induzir alterações significativas no
correspondem à uma incorporação de valor supe
inicial estimado do projeto,

f. Previamente à liquidação em espécie do Fundo, com u
seis meses, relativamente à data de realização da l

4. Em derrogação do disposto no n.º 3 do presente a
respetivo custo de aquisição, desde o momento em qu
FUNDO e até que ocorra uma avaliação exigida de aco
do presente artigo.  

5. Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre s
por referência ao valor menor, o imóvel em causa é 
perito avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste 
dois valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou
avaliação caso corresponda à média das avaliações a

6. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade s
proporção da parte por este adquir
artigo. 

7. Os imóveis adquiridos em regime de permuta são aval
presente artigo, sendo a responsabilidade decorrent
passivo do Fundo. 

8. Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço 
de compra e venda, atualizado pela taxa de juro ade
cumulativamente: 

a) O organismo de investimento coletivo:
i. receba tempestivamente, nos t

associados à transação;
ii. transfira para o promitente adquirente os riscos e 

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

b) O preço da promessa de venda seja objetivamente
c) Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do cont

quantificáveis. 

9. São definidos por regulamento da CMVM os requisitos
dos peritos avaliadores no âmbito da atividade dese
regulamento de gestão, os critérios e normas técnic
conteúdo dos relatórios de avaliação e as condições
informações neles contidas, bem como do seu envio à

10. As unidades de participação de organismos de investimento sã
divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestor

          Solid � F. I. I. F.

Previamente à fusão e cisão do Fundo, caso a última avaliação dos imóveis que 
integrem os respetivos patrimónios tenha sido realizada há mais de seis meses 

nte à data de produção de efeitos da fusão ou cisão.

Os projetos de construção, 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: 

Previamente ao início do projeto;
Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias 
suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel, as quais 
correspondem à uma incorporação de valor superior a 20%, relativamente ao custo 
inicial estimado do projeto,

Previamente à liquidação em espécie do Fundo, com uma antecedência não superior a 
seis meses, relativamente à data de realização da liquidação.

Em derrogação do disposto no n.º 3 do presente artigo, 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 3 

ídos 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 

es de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor da terceira 
avaliação caso corresponda à média das avaliações anteriores.

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 nº 3 do prese

Os imóveis adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, sendo a responsabilidade decorrente da respetiva contrapartida, inscrita no 

imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante do contrato
de compra e venda, atualizado pela taxa de juro adequada ao risco da contraparte quando, 

O organismo de investimento coletivo:
receba tempestivamente, nos termos do contrato-promessa, os fluxos financeiros 
associados à transação;
transfira para o promitente adquirente os riscos e vantagens da propriedade do 

transfira a posse para o promitente adquirente.
O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável; 
Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do contrato-promessa, sejam 

São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência e independência 
dos peritos avaliadores no âmbito da atividade desenvolvida para efei
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.

es de participação de organismos de investimento são avaliadas ao último valor 
divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no caso de unidades de 

 avaliação dos imóveis que 
zada há mais de seis meses 

 e as obras de melhoramento, 
ue represente pelo menos 50% do 

ue ocorram circunstâncias 
 valor do imóvel, as quais 

rior a 20%, relativamente ao custo 

ma antecedência não superior a 

rtigo, os imóveis são valorizados pelo 
e passam a integrar o património do 
rdo com as alíneas a) a c) do n.º 3 

ídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre si em mais de 20%, 
novamente avaliado por um terceiro 

caso, valorizado pela média simples dos 
es de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor da terceira 

ão inscritos no ativo do Fundo na 
ida, respeitando a regra constante do nº 3 do presente 

iados nos termos do n.º 3 do 
e da respetiva contrapartida, inscrita no 

constante do contrato-promessa 
quada ao risco da contraparte quando, 

promessa, os fluxos financeiros 

vantagens da propriedade do 

promessa, sejam 

 de competência e independência 
nvolvida para efeitos do presente 
as de avaliação dos imóveis, o 

 de divulgação destes relatórios ou das 

o avaliadas ao último valor 
a, exceto no caso de unidades de 
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participação admitidas à negociação em mercado regu
disposto no número seguinte.

11. Os restantes valores mobiliários são avaliados ao p
referência, do mercado mais representativo e com ma
mesmos são normalmente transacionados pela Entidade
encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, 
ou do valor conservador previstos no Regulamento da

12. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo
montante de comissões e encargos suportados até ao m
reportando-se este cálculo para valores mobiliários, às cotaçõ
de bolsa. 

13. O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do Fund
será o câmbio de divisas divulgado a título indicat
se refere a valorização. 

14. O valor da unidade de participação calculado no últ
superior, inferior ou igual ao do m
participação é função da variação do preço dos ativ

14. PRESPETIVAS PARA 201

Em 2018, será dado especial enfoque na 
detidos pelo Fundo em Armação de Pêra

Prespetiva-se que seja efectuado um aumento de c

28 de fevereiro de 2018

          Solid � F. I. I. F.

participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais se aplica o 
número seguinte.

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 val
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 1/2006.

O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o 
ontante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira, 

se este cálculo para valores mobiliários, às cotações do último fecho de sessão 

O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do Fundo, expressos em mo
será o câmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de Portugal do dia a que 

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.

PRESPETIVAS PARA 2018 

será dado especial enfoque na dinamização comercial dos sete lotes 
Fundo em Armação de Pêra.  

se que seja efectuado um aumento de capital no início de 2018. 

lamentado às quais se aplica o 

reço de fecho no momento de 
ior liquidez, ou no mercado onde os 

 Gestora, onde os valores se 
de acordo com o critério do justo valor 

 à soma dos valores que o integram o 
omento da valorização da carteira, 

es do último fecho de sessão 

o, expressos em moeda estrangeira, 
ivo pelo Banco de Portugal do dia a que 

imo dia útil de cada mês poderá ser, 
ês anterior. A oscilação do valor da unidade de 

os que compõem a carteira do Fundo.

sete lotes de terreno 
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Terrenos

Urbanizados

Não Urbanizados

Participações

Variação anual do valor dos imóveis e rendas.

Projectos de construção de Reabilitação

Outros projectos de construção

Construções Acabadas

Arrendadas

Não Arrendadas

Direitos

         Solid � F. I. I. F.

ANEXO 

Variação Valor 
Imóvel (%) 1

Variação das 
Rendas (%)

Variação Valor 
Imóvel (%) 1

Variação das 
Rendas (%)

Arrendados -12.5% - - -

Não Arrendados -12.5% - - -

Arrendados -12.5% - - -

Não Arrendados -12.5% - - -

Serviços -10.0% NA - NA

Outros -10.0% NA - NA

Habitação -10.0% NA - NA

Serviços -10.0% NA - NA

Outros -10.0% NA - NA

Habitação -7.5% - - -10.0%

Comércio -7.5% - - -10.0%

Serviços -7.5% - - -10.0%

Industrial -7.5% - - -10.0%

Outros -7.5% - - -10.0%

Habitação -10.0% NA - NA

Comércio -10.0% NA - NA

Serviços -10.0% NA - NA

Industrial -10.0% NA - NA

Outros -10.0% NA - NA

Superficie -10.0% - - -

Sociedades Imobiliárias -10.0% NA - NA

FII -10.0% NA - NA

Cenários 2018

Cenário 1 Cenário 2

Urbanizados

Não Urbanizados

Arrendadas

Não Arrendadas

Variação das 
Rendas (%)

Variação Valor 
Imóvel (%) 1

Variação das 
Rendas (%)

-12.5% -

-12.5% -

-12.5% -

-12.5% -

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% -7.5% -10.0%

-10.0% -7.5% -10.0%

-10.0% -7.5% -10.0%

-10.0% -7.5% -10.0%

-10.0% -7.5% -10.0%

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% NA

-10.0% -

-10.0% NA

-10.0% NA

Cenário 3
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Valor do Fundo: 7.619.098

 Valor Imóvel

Superf icie

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

Variação da Yield

Variação do Valor do Fundo 1

Participações
Sociedades Imobiliárias

FII

Total Participações

Total

Total Direitos

Terrenos

Total Terrenos

Projectos de construção de Reabilitação

Total Projectos de construção de Reabilitação

Outros projectos construção

Total Outros projectos construção

Construções Acabadas
Arrendadas

Não Arrendadas

Total Construções Acabadas

Direitos

         Solid � F. I. I. F.

 Valor Imóvel  Rendas
Variação Valor 

Imóvel 1
Variação das 

Rendas
Variação Valor 

Imóvel 1
Variação das 

47.31% - -5.91% - -

47.31% - -5.91% - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

- - - - -

53.92% - -5.39% - -

53.92% - -5.39% - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

101.23% - -11.31% - -

- -11.31% 0.00%

- 0.00% 0.00%

Impactos Estimados (2018)

Carteira
Cenário 1 Cenário 2

Horizonte: Imediato Horizonte: a 1 ano

Variação das 
Rendas

Variação Valor 
Imóvel 1

Variação das 
Rendas

- -5.91% -

- -5.91% -

0.00% 0.00% 0.00%

- - -

- -5.39% -

- -5.39% -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

- -11.31% -

-11.31%

0.00%

Impactos Estimados (2018)

Cenário 3

Horizonte: a 1 ano Horizonte: a 1 ano
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SOLID

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 2017 E 2016 Valores em euros

31-12-2016

Bruto mv/af mv/ad Líquido Líquido

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

Terrenos 3 2.535.195 1.069.305 3.604.500 3.676.000 Valor nominal das unidades de participação 2 8.783.500 8.783.500 

Construções " 5.519.710 1.411.360 4.108.350 5.165.000 Variações patrimoniais " 70.205 70.205 

Total 8.054.905 1.069.305 1.411.360 7.712.850 8.841.000 Resultados transitados "  (29.192) 736.363 

Resultado liquido do período "  (1.205.415)  (765.555)

Total 7.619.098 8.824.513 

DISPONIBILIDADES CONTAS DE TERCEIROS

Depósitos à ordem 7 7.364 7.364 28.659 Comissões e outros encargos a pagar 46.281 
Depósitos a prazo " Outras contas de credores 14.1 29.063 13.671 

Total 7.364 7.364 28.659 Total 75.344 13.671 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de proveitos Acréscimos de custos 14.2 25.772 31.475 

Total Total 25.772 31.475 

TOTAL DO ATIVO 8.062.269 1.069.305 1.411.360 7.720.214 8.869.659 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO PASSIVO 7.720.214 8.869.659 

Unidades de participação emitidas 17.567 17.567 Valor unitário das unidades de participação 433,7165 502,3346 

ATIVO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO

Designação
31-12-2017

Designação 31-12-2017 31-12-2016Notas Notas
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SOLID

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 2017 E 2016 Valores em euros

Designação Notas 31-12-2017 31-12-2016 Designação Notas 31-12-2017 31-12-2016

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

De operações correntes 2.068

COMISSÕES JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

Em outras operações correntes 14.3 52.908 57.133 De operações correntes

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

Em ativos imobiliários 14.4 1.128.150 686.500 Em ativos imobiliários 14.6 5.000
Imposto sobre o rendimento

Impostos indiretos 14.5 4.278 26.660
Outros " 50.804

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 13.750 15.636 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS

OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 14.3 155 123 OUTROS GANHOS E PROVEITOS CORRENTES 47.064
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1.252.113 786.052 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 47.064 5.000
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Perdas extraordinárias 428 Ganhos extraordinários 62 15.497

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 428 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 62 15.497

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se>0) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se<0) 1.205.415 765.555

TOTAL 1.252.541 786.052 TOTAL 1.252.541 786.052

Resultados da carteira de títulos

Resultados em ativos imobiliários  (1.141.900)  (697.136) Resultados eventuais  (366) 15.497  

Resultados das operações extrapatrimoniais Resultados antes do imposto sobre o rendimento  (1.205.415)  (765.555)

Resultados correntes  (1.205.049)  (781.052) Resultados líquidos do período  (1.205.415)  (765.555)

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 Valores em euros

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS

RECEBIMENTOS :
Subscrição de unidades de participação 853.705 

Fluxos das operações sobre as unidades do fundo 853.705 
OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

PAGAMENTOS :
Aquisição de ativos imobiliários
Grandes reparções em ativos imobiliários
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 20.392 14.330 
Outros pagamentos de valores imobiliários 62 20.454 

Fluxos das operações sobre valores imobiliários  (20.454)  (14.330)
OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

PAGAMENTOS :
Comissão de gestão 7.944 103.047 
Comissão de depósito 4.791 4.372 
Taxa supervisão 2.518 
Impostos e taxas 4.662 68.751 
Outros pagamentos correntes 25.401 45.316 646.324 822.494 

 (45.316)  (822.494)
OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS :
Outros recebimentos de operações eventuais 47.127 15.497 

PAGAMENTOS :
Outros pagamentos de operações eventuais 2.652 

44.475 15.497 

Saldo dos fluxos monetários do período  (21.295) 32.378 

Disponibilidades no início do período 28.659  (3.719)

Disponibilidades no fim do período 7.364 28.659 

Discriminação dos fluxos 31-12-201631-12-2017

Fluxos das operações de gestão corrente

Fluxo das operações eventuais
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Foi realizado, em 14 de abril de 2016, um aumento de capital no valor de 853.705,05 euros, correspondente a 1.567 unidades
de participação.

(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.

Introdução

O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado SOLID foi autorizado em 19 de setembro de 2003, tendo iniciado a sua atividade
em 11 de março de 2004. O Fundo teve uma duração inicial de dez anos, contados a partir da data da sua constituição que
ocorreu em 19 de setembro de 2003, prorrogável por iguais períodos, mediante decisão favorável da Assembleia de
Participantes.

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.

Em 28 de fevereiro de 2014 foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a prorrogação por um período
adicional de dez anos com efeitos a partir de 11 de março de 2014, conforme deliberação da Assembleia de Participantes de
25 de fevereiro de 2014.

O Fundo é gerido e representado pela GNB Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em
Lisboa, na Avª Álvares Cabral, nº 41, sendo depositário dos valores que o constituem o Novo Banco, S,A., com sede em
Lisboa, na Avª da Liberdade, nº195.
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Descrição 31-12-2016
Subscrição de 

UP
Resgates de 

UP
Outros

Resultado do 
período

31-12-2017

Valor base 8.783.500 8.783.500 
Diferença subs. resgates 70.205 70.205 
Resultados acumulados 736.363  (765.555)  (29.192)
Resultado do período  (765.555) 765.555  (1.205.415)  (1.205.415)

Total 8.824.513   (1.205.415) 7.619.098  

Unidades de participação 17.567 17.567
Valor unitário 502,3346 433,7165

Em anexo é apresentada informação detalhada.

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
avaliadores independentes.

Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

O valor nominal das unidades de participação é de 500 euros.

Ver mapa Anexo à Nota 3.

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.

Nota 3 � Inventário dos ativos imobiliários

O Fundo é totalmente detido por entidades do Grupo Novo Banco.
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A distribuição de rendimentos incide sobre parte dos proveitos líquidos correntes deduzidos dos encargos gerais de gestão e
acrescidos ou diminuídos, consoante os casos, dos saldos da conta de regularização de rendimentos respeitantes a exercícios
anteriores e dos resultados transitados, de acordo com a política de distribuição defenida pela Assembleia de Participantes e
entidade responsável pela gestão.

f) Distribuição de resultados
O Fundo caracteriza-se pela distribuição parcial de rendimentos aos participantes, desde que salvaguardando a liquidez, a
solvabilidade e a solidez financeira do Fundo.

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.

b) Especialização de exercícios:

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

a) Apresentação das contas:

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.

d) Imóveis:

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.

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

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.

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. 

e) Unidades de participação:

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.
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A periodicidade da distribuição de rendimentos é anual.

f) Comissões de gestão e de depositário

iv.    0,30% ao ano sobre o VLGF, acoma dos 20.000.000 euros.

Não existe componente variável da comissão de gestão

i.     0,54% ao ano sobre o VLGF até 10.000.000 euros;

ii.    0,41% ao ano sobre o VLGF, para o intervalo  compreendido entre 10.000.000 euros e 15.000.000 euros;

iii.   0,35% ao ano sobre o VLGF, para o intervalo  compreendido entre 15.000.000 euros e 20.000.000 euros;

          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.

Pelo exercício da sua atividade, a Entidade Depositária cobrará anualmente uma comissão de depositário de 0,5�, calculada
sobre o valor líquido global do Fundo no final do ano a que respeita.

g) Imposto sobre o rendimento

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. 

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. 

Outros rendimentos que não prediais, são tributados da seguinte forma:

- os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a retenção na fonte, como se de
pessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto;

- 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%;

- 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.

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. 

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

Pelo exercício da sua atividade, a entidade responsável pela gestão cobrará uma comissão de gestão anualizada em função do
Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) no final do mês, compreendendo os seguintes escalões:

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.
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31-12-2016 Aumentos Reduções 31-12-2017

Depósitos à ordem 28.659 7.364 

28.659  7.364  

31-12-2017 31-12-2016

Sociedade Gestora 42.442 
Banco Depositario 3.439 

400 
31 

4 
29.028 13.671 

75.344  13.671  

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. 

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de políticas 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.

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

Nota 9 � Valores comparativos

Estado - Irs retido a terceiros

Credores p/ fornecimentos serviços externos
Estado - Imposto selo

14.1 - Contas de terceiros do passivo

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

Nota 7 � Liquidez do Fundo

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.

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. 

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.

Comissões e outros encargos a pagar

Autoridades de Supervisao
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31-12-2017 31-12-2016

4.417 
3.975 

952 1.103 
Taxa supervisão 235 
IMI 21.745 21.745 
Auditoria 3.075 

25.772  31.475  

31-12-2017 31-12-2016

Comissão de gestão 46.412 49.776 
3.813 4.417 

Taxa supervisão 2.683 2.940 

52.908  57.133  

31-12-2017 31-12-2016

Ajustamentos 1.128.150 686.500 

1.128.150  686.500  

31-12-2017 31-12-2016

IVA
Imposto selo 4.278 4.915 
IMI 50.804 21.745 

55.082  26.660  

31-12-2017 31-12-2016

Ajustamentos 5.000 

5.000  

O atual valor das disponibilidades não é suficiente para pagar as despesas correntes, prevendo-se em 2018 o aumento de
capital por parte dos participantes, para fazer face a estes valores.

Imposto selo
Comissão de gestão

Acréscimos de custos

Comissão de depositário

14.6 - Ganhos em ativos imobiliários

14.4 - Perdas em ativos imobiliários

14.3 - Comissões e outros custos em operações correntes

14.2 - Acréscimos e diferimentos no passivo

Comissões e outros custos em operações correntes

Outros impostos

Comissão de depósito

14.5 - Impostos
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31-12-2017 31-12-2016
Devolução imposto selo 46.670 
Outros 394 

47.064  

14.7 - Outros ganhos e proveitos correntes

Nota 15 � Acontecimentos subsequentes

Não existem factos relevantes ocorridos entre 31 de dezembro de 2017 e a data em que as demonstrações financeiras do
Fundo foram aprovadas.
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Valor 
Contabilístico em 

31-12-2017

Média dos valores 
da Avaliação

Diferença

(A) (B) (B) - (A)

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 10 631.500  631.500  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 7 528.000  528.000  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 8 528.000  528.000  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 9 528.000  528.000  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 12 588.500  588.500  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 25 561.000  561.000  

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 26 239.500  239.500  

PrédioUrbano - Vale Maçarouco 4.108.350  4.108.350  

7.712.850  7.712.850  

Anexo à Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

Valor Contabilístico versus Valor Médio das Avaliações
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Área(m2) Data Avaliação 1
Valor 

Avaliação 1
Data 

Avaliação 2
Valor Avaliação 

2
Valor do Imóvel

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 7.712.850

 1 � IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 7.712.850

  1.1. Terrenos 3.604.500

   1.1.1. Urbanizados 3.604.500

    Não arrendados 3.604.500

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 10 3.285 12-10-2017 604.000 13-10-2017 659.000 631.500

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 7 2.745 12-10-2017 505.000 13-10-2017 551.000 528.000

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 8 2.745 12-10-2017 505.000 13-10-2017 551.000 528.000

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot 9 2.745 12-10-2017 505.000 13-10-2017 551.000 528.000

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 12 3.184 12-10-2017 586.000 13-10-2017 591.000 588.500

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 25 3.281 12-10-2017 548.000 13-10-2017 574.000 561.000

PrédioUrbano - Qta. Arcos Lot. 26 1.400 13-10-2017 228.000 12-10-2017 251.000 239.500

  1.3. Outros Projetos de Construção 4.108.350

   Outros 4.108.350

PrédioUrbano - Vale Maçarouco 99.600 17-11-2017 4.000.000 21-11-2017 4.216.700 4.108.350

Anexo à Nota 3 � Inventário das aplicações em ativos
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