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1. ECONOMIA 

A primeira metade de 2019 foi marcada pelo prolonga
económica, mas com um foco crescente sobre os sinai
crescimento nas principais economias convergiu para
tendência, sobretudo em função das restrições assoc
escassez de recursos, subida dos custos de produção
comerciais, em particular envolvendo os EUA e a Chi
nos fluxos do comércio internacional, na produção i
áreas económicas.  

Com a inflação e as expectativas de inflação a mant
centrais exibiram uma postura m
evolução das respetivas políticas monetárias. Nos E
subidas dos juros de referência apresentada em d
proceder a uma descida preventiva da 
Por seu lado, o BCE anunciou um novo conjunto de op
prazo (TLTRO-III) e – citando um enviesamento dos riscos no sentido negat
possibilidade de novos estímulos de política, que pod
compra de ativos ou novas descidas das taxas de jur
meses recuou de -0.309% para 
0.242% para -0.327%. A yield

curva de rendimentos dos EUA (10Y

Apesar da penalização da confiança associada aos re
os principais índices acionistas registaram ganhos 
de 17.4% no S&P 500 e no DAX), beneficiando da comb
económica (ainda que moderado) com o prolongamento 

Em Portugal, o crescimento mostrou
assente no dinamismo da procura interna. O PIB cres
termos homólogos, em ligeira aceleração face ao tri
crescimento se tenha mantido relativamente estabili
atividade económica na primeira metade do ano assen
investimento, com o contributo expressivo das compo
equipamentos. As exportações mantiveram um desempen
importações a registarem um forte crescimento (em f
interna), a procura externa líquida contribuiu nega
Neste contexto, a economia portuguesa apresentou ne
0.2% do PIB no ano terminado no 1º trimestre, o pri
observado desde 2012.  

A taxa de desemprego manteve
torno de 6.6% da população ativa, o que compara com
A inflação homóloga atingiu um mínimo anual de 0.4%
termos médios anuais (12m/12m), a inflação atingiu 0.9% no final do

A expectativa de juros baixos nas economias 
financeiros e a perceção favorável sobre a economia
procura por dívida pública portuguesa. A 
no conjunto do 1º semestre, tendo o 
mesmo período. 
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A primeira metade de 2019 foi marcada pelo prolongamento do ciclo de expansão da atividade 
económica, mas com um foco crescente sobre os sinais de desaceleração a nível global. O 
crescimento nas principais economias convergiu para registos em torno ou abai
tendência, sobretudo em função das restrições associadas à fase avançada do ciclo (e.g. maior 
escassez de recursos, subida dos custos de produção) e, também, dos impactos das tensões 
comerciais, em particular envolvendo os EUA e a China. Estas traduziram-se negativamente 
nos fluxos do comércio internacional, na produção industrial e no investimento das principais 

Com a inflação e as expectativas de inflação a manterem-se contidas, os principais bancos 
centrais exibiram uma postura muito cautelosa na primeira metade do ano, no que re
evolução das respetivas políticas monetárias. Nos EUA, o FED reviu a expectativa de duas 

s de referência apresentada em dezembro de 2018, sinalizando a intenção de 
escida preventiva da target rate dos fed funds na segunda metade de 2019. 

Por seu lado, o BCE anunciou um novo conjunto de operações de injeção de liquidez de longo 
citando um enviesamento dos riscos no sentido negativo 

ssibilidade de novos estímulos de política, que poderiam incluir o regresso do programa de 
compra de ativos ou novas descidas das taxas de juro diretoras. Neste contexto, a Euribor a 3 

0.309% para -0.345%, enquanto a yield do Bund a 10 ano
yield do Treasury a 10 anos recuou de 2.685% para 2.006%,

curva de rendimentos dos EUA (10Y-3m) invertido durante parte do semestre.

Apesar da penalização da confiança associada aos receios em torno das guerras co
os principais índices acionistas registaram ganhos significativos no 1º semestre de 2019 (cerca 
de 17.4% no S&P 500 e no DAX), beneficiando da combinação de crescimento da atividade 
económica (ainda que moderado) com o prolongamento de um ambiente de juros baixos. 

Em Portugal, o crescimento mostrou-se resiliente na primeira metade do ano, sobretudo 
assente no dinamismo da procura interna. O PIB cresceu 0.5% no 1º trimestre, ou 1.8% em 
termos homólogos, em ligeira aceleração face ao trimestre anterior, estimando
crescimento se tenha mantido relativamente estabilizado no 2º trimestre. A expansão da 
atividade económica na primeira metade do ano assentou, sobretudo, no dinamismo do 
investimento, com o contributo expressivo das componentes de construção e de máquinas e 
equipamentos. As exportações mantiveram um desempenho favorável mas, com as 
importações a registarem um forte crescimento (em função do referido dinamismo da procura 
interna), a procura externa líquida contribuiu negativamente para o Produto Interno Bruto. 
Neste contexto, a economia portuguesa apresentou necessidades líquidas de financiamento de 
0.2% do PIB no ano terminado no 1º trimestre, o primeiro défice anual das contas externas 

teve-se relativamente estabilizada na primeira metade de
torno de 6.6% da população ativa, o que compara com uma taxa média anual de 7% em 2018. 
A inflação homóloga atingiu um mínimo anual de 0.4% em Junho, vs. 0.5% em Janeiro. Em 

uais (12m/12m), a inflação atingiu 0.9% no final do 1º semestre.

A expectativa de juros baixos nas economias core, a procura de rendibilidade nos mercados 
financeiros e a perceção favorável sobre a economia portuguesa traduziram

ívida pública portuguesa. A yield da OT a 10 anos recuou de 1.72% para 0.476% 
no conjunto do 1º semestre, tendo o spread face ao Bund estreitado de 148 para 80 bps no 
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2. EVOLUÇÃO DO MERCADO 

O crescimento do mercado imobili
abrandamento deve-se, segundo a APEMIP I, ao desequilíbrio entre a of
em número como em valor. Será necessário aumentar o
construção nova, dirigida para o grosso da procura, que se situa nas clas
baixa, no que diz respeito ao mercado residencial.

O setor da construção também apresenta um crescimen
do mercado para valores de crescimento mais 
ser suportado no investimento de não residentes, ta
(BdP)  no seu Relatório de Estabilidade Financeira.

O Índice de Preços da Habitação (IPHab), calculado 
apesar de algum abrandamento. Em termos desagregado
homóloga dos preços dos alojamentos novos, também e
variação abaixo da observada pelos preços dos aloja
o ritmo de crescimento acelerar. As vendas de aloja
encontram-se em níveis máximos históricos, mas com indicadore

O mercado imobiliário comercial em Portugal também 
Observou-se um maior crescimento dos preços dos imóveis come
contudo, abaixo do crescimento observado no segment
subida das transações continuou a refletir maiorita

A desalavancagem do setor imobiliário, implementada
Troika (FMI, BCE e Comissão Europeia) criou uma din
queda nos preços das casas, a dete
crédito e a recessão económica. Deste modo, o setor
pressionados e só em 2017, o valor acrescentado bru
crescimentos, registando uma fort
em desaceleração (+2.2%). 

No Relatório de Estabilidade Financeira do BdP de j
ano, o mercado imobiliário português manteve um din
no volume de transações e crescimento dos preços. E
crescimento económico, procura de não residentes, d
ambiente de baixas taxas de juro e elevada liquidez
por rendibilidade por parte dos agentes económicos 
salientar que, na 2.ª metade de 2018, observou
e das transações, bem como dos novos empréstimos à 
médio de venda dos imóveis. Tendências que, muito p
2019. 

3. MERCADO DOS FUNDOS D

Em 30 de junho de 2019, o mercado nacional de Fundos de Investimento Imob
apresentou globalmente um crescimento de 4,1%
milhões de euros para 11.074
distribuídos por 216 fundos de investimento, 
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EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS 

O crescimento do mercado imobiliário desacelerou em Portugal no início de 2019. Est
se, segundo a APEMIP I, ao desequilíbrio entre a oferta e a procura, tanto 

em número como em valor. Será necessário aumentar o stock imobiliário, em particular de 
ida para o grosso da procura, que se situa nas classes média e média 

baixa, no que diz respeito ao mercado residencial.

O setor da construção também apresenta um crescimento inferior, indicando uma estabilização 
do mercado para valores de crescimento mais sustentáveis, apesar de muito do crescimento 
ser suportado no investimento de não residentes, tal como salientado pelo Banco de Portugal 

no seu Relatório de Estabilidade Financeira.

O Índice de Preços da Habitação (IPHab), calculado pelo INE mantém-se em crescimento, 
apesar de algum abrandamento. Em termos desagregados, observou-se uma nova subida 
homóloga dos preços dos alojamentos novos, também em desaceleração, apresentando uma 
variação abaixo da observada pelos preços dos alojamentos existentes, que viram, neste caso, 
o ritmo de crescimento acelerar. As vendas de alojamentos familiares ainda em crescimento, 

se em níveis máximos históricos, mas com indicadores de inversão da tendência. 

O mercado imobiliário comercial em Portugal também beneficiou deste quadro favorável. 
se um maior crescimento dos preços dos imóveis comerciais, que se manteve, 

contudo, abaixo do crescimento observado no segmento residencial. Por sua vez, a forte 
subida das transações continuou a refletir maioritariamente o investimento por não residentes.

A desalavancagem do setor imobiliário, implementada em 2010, no âmbito do acordo com a 
Troika (FMI, BCE e Comissão Europeia) criou uma dinâmica negativa entre o incumprimento, a 
queda nos preços das casas, a deterioração no preço dos ativos, a redução de concessã
crédito e a recessão económica. Deste modo, o setor da construção tem sido dos mais 
pressionados e só em 2017, o valor acrescentado bruto (VAB) do setor regressou aos 
crescimentos, registando uma forte expansão de 6.3%, tendo voltado a crescer em 2018

No Relatório de Estabilidade Financeira do BdP de junho de 2019, realça-se que, no último 
ano, o mercado imobiliário português manteve um dinamismo elevado, com um reflexo 
no volume de transações e crescimento dos preços. Esta dinâmica tem sido justificada pelo 
crescimento económico, procura de não residentes, dinamismo do turismo, mas também pelo 
ambiente de baixas taxas de juro e elevada liquidez, o qual induz comportamentos de procura 
por rendibilidade por parte dos agentes económicos (search-for-yield). No entanto, importa 
salientar que, na 2.ª metade de 2018, observou-se uma moderação no crescimento dos preços 
e das transações, bem como dos novos empréstimos à habitação, e um aumento do tempo 
médio de venda dos imóveis. Tendências que, muito provavelmente se manterão  durante 

MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

, o mercado nacional de Fundos de Investimento Imob
tou globalmente um crescimento de 4,1% face ao final do ano, passando de 

milhões de euros para 11.074 milhões de euros de ativos sob gestão. Estes ati
fundos de investimento, apresentando a seguinte configuração:
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se, segundo a APEMIP I, ao desequilíbrio entre a oferta e a procura, tanto 

 stock imobiliário, em particular de 
ida para o grosso da procura, que se situa nas classes média e média 

to inferior, indicando uma estabilização 
sustentáveis, apesar de muito do crescimento 

l como salientado pelo Banco de Portugal 

se em crescimento, 
se uma nova subida 

m desaceleração, apresentando uma 
que viram, neste caso, 

mentos familiares ainda em crescimento, 
s de inversão da tendência. 

eneficiou deste quadro favorável. 
se um maior crescimento dos preços dos imóveis comerciais, que se manteve, 

o residencial. Por sua vez, a forte 
riamente o investimento por não residentes.

 em 2010, no âmbito do acordo com a 
âmica negativa entre o incumprimento, a 

rioração no preço dos ativos, a redução de concessão de 
 da construção tem sido dos mais 

to (VAB) do setor regressou aos 
e expansão de 6.3%, tendo voltado a crescer em 2018, mas 

se que, no último 
amismo elevado, com um reflexo direto 

sta dinâmica tem sido justificada pelo 
inamismo do turismo, mas também pelo 

rtamentos de procura 
yield). No entanto, importa 

se uma moderação no crescimento dos preços 
itação, e um aumento do tempo 

rovavelmente se manterão  durante 
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apresentando a seguinte configuração:



4. FUNGEPI NOVO BANCO 

4.1 ACTIVIDADE 

O FUNGEPI NOVO BANCO II é um 
acordo com o Decreto-Lei n.º 316/93, de 21 de Setembro e, subsidiariamen
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, publicad
Fevereiro. 

A constituição do FUNGEPI NOVO BANCO
de 2010, tendo iniciado a sua atividade a 

O Fundo constitui-se por tempo indeterminado a partir da data da real
após aprovação da CMVM, nos termos a definir pelo C
podendo as Unidades de Participação ser reembolsada
artigo 9.º do Decreto-Lei n º 316/93, de 21 de Setembro

A partir do 3.º ano de vigência do 
constituído por numerário, depósito a prazo, título
mobiliários, permitidos por lei.

4.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O objetivo de investimento do 
valorização satisfatória do capital, através da con
diversificado de ativos, predominantemente imobiliários, nos termos e segu
previstas neste Regulamento, e baseado em critérios
criteriosa e rentabilidade, de forma a acautelar e 
privilegiando nenhuma área em particular da atividade im
condicionados aos limites de concentração geográfic

Tendo em atenção o seu objetivo, o 
e condições estabelecidas nas Disposições Legais e 
de integrar o património dos 
FUNGEPI, nomeadamente em valores imobiliários ou ou
acessoriamente em liquidez.

Fundos Abertos

Fundos Fechados

Total
Fonte: CMVM

          Fungepi Novo Banco II

FUNGEPI NOVO BANCO II – FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

FUNGEPI NOVO BANCO II é um Fundo Imobiliário Aberto constituído nos termos e de 
Lei n.º 316/93, de 21 de Setembro e, subsidiariamente, 

l dos Organismos de Investimento Coletivo, publicado pela Lei 16/2015 de 24 de 

NOVO BANCO II foi autorizada pela CMVM em 16 de dezembro 
tendo iniciado a sua atividade a 18 de janeiro de 2011. 

se por tempo indeterminado a partir da data da realização do capital inicial, 
após aprovação da CMVM, nos termos a definir pelo Conselho Geral de Participantes, não 
podendo as Unidades de Participação ser reembolsadas antes do 7.º ano, de acordo

Lei n º 316/93, de 21 de Setembro

.º ano de vigência do Fundo, pelo menos 6% do valor do seu ativo líquido deve 
constituído por numerário, depósito a prazo, títulos de dívida do Estado ou outros valores 

ários, permitidos por lei.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, um
valorização satisfatória do capital, através da constituição e gestão de um conjunto 

, 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 

legiando nenhuma área em particular da atividade imobiliária, estando os investimentos 
condicionados aos limites de concentração geográfica constantes do artigo 9º do Regulamento.

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 de Gestão de Património Imobiliário, designados p
FUNGEPI, nomeadamente em valores imobiliários ou outros ativos equiparáveis e 

Nº Montante

Fundos Abertos 16 4 203

Fundos Fechados 200 6 872

Total 216 11 074
Fonte: CMVM

milhões de euros
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NIO IMOBILIÁRIO

Imobiliário Aberto constituído nos termos e de 
Lei n.º 316/93, de 21 de Setembro e, subsidiariamente, com o Regime 

o pela Lei 16/2015 de 24 de 

CMVM em 16 de dezembro 

se por tempo indeterminado a partir da data da realização do capital inicial, 
onselho Geral de Participantes, não 

s antes do 7.º ano, de acordo com o 

, pelo menos 6% do valor do seu ativo líquido deve ser 
s de dívida do Estado ou outros valores 

é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, uma 
stituição e gestão de um conjunto 

, predominantemente imobiliários, nos termos e segundo as regras 
 de prudência, estabilidade, escolha 

valorizar os interesses dos Participantes, não 
obiliária, estando os investimentos 

a constantes do artigo 9º do Regulamento.

s que, nos termos 
Regulamentares aplicáveis, são passíveis 

s de Gestão de Património Imobiliário, designados por 
ivos equiparáveis e 



O património do Fundo poderá ainda ser constituído por participações em S
Imobiliárias e Unidades de Participação em outros 

O Fundo como forma de atingir o seu obje
destinados a arrendamento, exploração hoteleira ou 

Os imóveis detidos pelo Fundo
autónomas e estão preferencia

Não podem ser adquiridos pelo 
respeita à compropriedade de imóveis funcionalme
autónomas do Fundo e do disposto no número seguinte.

O Fundo pode adquirir imóveis em regime de compropriedade c
Investimento ou com Fundo
construção de imóveis, e desde que exista um acordo
horizontal, o que deverá verificar

4.3 POLÍTICA DE RENDIMENTOS

O Fundo privilegia a distribuição dos resultados distribuív
consequentemente como um 

A periodicidade da distribuição dos resultados será

São distribuíveis os montantes correspondentes aos 
necessidades previsíveis de reinvestimento, salvagu
solidez financeira do Fundo, a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios
limites de liquidez determinados pela Lei.

Cabe ao Conselho Geral de Participantes, sob proposta da
necessidades previsíveis de reinvesti
salvaguardar a solvabilidade e solidez financeira d
evolução dos negócios. 

Os resultados serão distribuídos pelos Participante
Participação de que cada um seja titular à data da distribuiç

4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNID
PARTICIPAÇÃO

Em 30 de junho de 2019 o FUNGEPI 
€ 166,5 milhões, o que representa um decréscimo de 

A repartição por tipologia dos imóveis constantes d
junho de 2019: 
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poderá ainda ser constituído por participações em S
Imobiliárias e Unidades de Participação em outros Fundos Imobiliários. 

omo forma de atingir o seu objetivo pode ainda adquirir imóveis que poderão ser 
destinados a arrendamento, exploração hoteleira ou similar, valorização ou posterior venda.

Fundo, correspondem maioritáriamente a prédios urbanos ou fra
autónomas e estão preferencialmente localizados em Portugal. 

Não podem ser adquiridos pelo Fundo imóveis em regime de compropriedade, exce
respeita à compropriedade de imóveis funcionalmente ligados à exploração de fra

e do disposto no número seguinte.

pode adquirir imóveis em regime de compropriedade com outros 
Fundos de Pensões, no âmbito do desenvolvimento de proje

construção de imóveis, e desde que exista um acordo sobre a constituição da propriedade 
zontal, o que deverá verificar-se logo que estejam reunidas as condições legais.

POLÍTICA DE RENDIMENTOS

privilegia a distribuição dos resultados distribuíveis do Fundo, caracterizando
consequentemente como um Fundo de Distribuição contingencial. 

A periodicidade da distribuição dos resultados será anual.

São distribuíveis os montantes correspondentes aos resultados do Fundo
necessidades previsíveis de reinvestimento, salvaguardadas que estejam a solvabilidade e 

, a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios, bem como os 
limites de liquidez determinados pela Lei.

ao Conselho Geral de Participantes, sob proposta da Sociedade Gestora
necessidades previsíveis de reinvestimento, bem como os montantes necessários para 
salvaguardar a solvabilidade e solidez financeira do Fundo, a sua tesouraria e a normal 

Os resultados serão distribuídos pelos Participantes em função do número de Unidades de 
ão de que cada um seja titular à data da distribuição.

ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNID

o FUNGEPI NOVO BANCO II apresentava um valor global líquido de 
representa um decréscimo de -4,12% face ao ano anterior.

A repartição por tipologia dos imóveis constantes da carteira do Fundo era a se
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pode ainda adquirir imóveis que poderão ser 
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s de Pensões, no âmbito do desenvolvimento de projetos de 
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se logo que estejam reunidas as condições legais.

, caracterizando-se 

que excedam as 
ardadas que estejam a solvabilidade e 

, a sua tesouraria e a normal evolução dos negócios, bem como os 

Sociedade Gestora, definir as 
montantes necessários para 

, a sua tesouraria e a normal 

s em função do número de Unidades de 

ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE 

valor global líquido de 
% face ao ano anterior.

era a seguinte em 30 de 



No primeiro semestre de 201
celebrados contratos de promessa de compra e venda de imóveis 
venda de ativos realizado no 
atual momento positivo do mercado imobiliário. Esta
oportunidade de mercado. 

A estratégia seguida no 1º semestre de
do Fundo e dos arrendamentos existentes, que passou pela ren
arrendamento.  

Mesmo as empresas que vão
para os seus custos operacionais, incluindo os cust
focados em encontrar soluções mais eficientes e iss
de menos espaço ou redução do valor da renda. 

É evidente que há uma tendência crescente pela proc
maior qualidade. Os arrendatários querem fazer um “
custo extra.  

As Disponibilidades do Fundo
para assegurar as disponibilidades 

No exercício, não foram realizadas subscrições nem reembolsos de 
do Fundo 

A 30 de junho de 2019 o Fungepi
Participação cujo valor unitário era de 

������
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2019 o Fundo alienou património imobiliário, tendo também sido
contratos de promessa de compra e venda de imóveis do Fundo.

venda de ativos realizado no primeiro semestre de 2019 teve como objetivo tirar partido do 
atual momento positivo do mercado imobiliário. Estas operações resultam de a

1º semestre de 2019 foi caracterizada pela consolidação da dimensão 
e dos arrendamentos existentes, que passou pela renegociação dos contratos de 

empresas que vão obtendo resultados positivos continuam a olhar
para os seus custos operacionais, incluindo os custos imobiliários. Os arrendatários continuam 
focados em encontrar soluções mais eficientes e isso, em muitos casos, traduz

os 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 

Fundo, no valor de € 47 milhões no final do exercício são 
a assegurar as disponibilidades mínimas exigidas. 

não foram realizadas subscrições nem reembolsos de Unidades de Participação 

ungepi novo BANCO II tinha em circulação 75.961.851 Unidades de
Participação cujo valor unitário era de € 2,1930. 

������

���	�


����

���
�

����������	
�	�������

�������

���������

����������

������

 !�"����

Fungepi Novo Banco II  

, tendo também sido
. O acordo para a 

teve como objetivo tirar partido do 
s operações resultam de aproveitar a 

foi caracterizada pela consolidação da dimensão 
egociação dos contratos de 

obtendo resultados positivos continuam a olhar rigorosamente 
os imobiliários. Os arrendatários continuam 
o, em muitos casos, traduz-se na ocupação 

ura de espaços mais funcionais e com 
” dos seus espaços sem nenhum 

ões no final do exercício são suficientes 

não foram realizadas subscrições nem reembolsos de Unidades de Participação 

BANCO II tinha em circulação 75.961.851 Unidades de 
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4.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA

O resultado líquido negativo do período, no montant
dos ajustamentos negativos em imóveis.

Os imóveis arrendados geraram proveitos de 

Os custos mais significativos dizem respei
milhões) e às Comissões de Gestão e 

As perdas em operações financeiras e em activos imo
sido parcialmente compensadas pelos ganhos em opera
imobiliários que ascenderam a 

5. DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO
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6. TÍTULOS EM CARTEIRA 

Valores Mobiliários
Portugal

Im obiliário

          Fungepi Novo Banco II

SITUAÇÃO ECONÓMICA

O resultado líquido negativo do período, no montante de € 7,2 milhões, resulta essencialmente 
dos ajustamentos negativos em imóveis.

ados geraram proveitos de € 1,1 milhões. 

mais significativos dizem respeito aos Fornecimentos e Serviços Externos (
Gestão e de Depósito (€ 0,4 milhões). 

As perdas em operações financeiras e em activos imobiliários atingiram € 9,1
sido parcialmente compensadas pelos ganhos em operações financeiras e em activos 

que ascenderam a € 2,3 milhões. 

ÇÃO DO PATRIMÓNIO
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TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR 

% VLGF % Activo Total

21.93% 21.63%
21.93% 21.63%
21.93% 21.63%
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milhões, resulta essencialmente 

entos e Serviços Externos (€ 1,1 

9,1 milhões, tendo 
ções financeiras e em activos 



7. MOVIMENTOS NOS ATIVO

�� � � �� �

���������
�
�����������


����
����������
�

������,
���-��������
��.�
���/��

0���
���1 ���,


0���
�����.2���


����
������1 
���3�����.
��
�

0���
�����1 
���4,


�-��������
��.�
���/��

������

��������4,
���
�������.���	

������	���
����
���	����������������
�

�������	����4/������5����
�����
��.�����
�

�������4/����������

����	���
���6��������	���
����
���	

����
	�����


8. MOVIMENTOS NA COMPOS

No decorrer do primeiro semestre de 2019 
títulos em carteira. 

9. VALORIZAÇÃO E UNIDADE
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10. 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 de cada 
trinta minutos, e com referência ao último dia dess
participação dividindo
de Participação em circulação, divulgando o mesmo n

2. O valor líquido global
integram o montante de comissões e encargos suporta
valorização da carteira, inde
Entidade Gestora a dedução da seguinte forma
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MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO 
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MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA 

No decorrer do primeiro semestre de 2019 não se registaram movimentos na composição dos 

ALORIZAÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 

� 8 6 9� � 7 � ��� 0 � � � � 	� 4 , 


	���#�$% &�$�#�$����



	����&$% &�$�#�$����



	�	�&�$% &�$�#�$����



	����
$% &�$�#�$����



VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

A valorização do património do Fundo é efetuada de acordo com o art.º 11.º do respetivo 
Regulamento de Gestão, da seguinte forma:

A Entidade Gestora calculará no último dia de cada mês, às dezassete horas e
trinta minutos, e com referência ao último dia desse mês, o valor da unidade

dividindo o Valor Líquido Global do Fundo pelo número
de Participação em circulação, divulgando o mesmo no site da CMVM

global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos
integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento
valorização da carteira, independentemente do seu pagamento,
Entidade Gestora a dedução da seguinte forma sequencial: 
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não se registaram movimentos na composição dos 

acordo com o art.º 11.º do respetivo 

às dezassete horas e
e mês, o valor da unidade de 

número de Unidades 
o site da CMVM . 

dos valores que o 
dos até ao momento da 

pendentemente do seu pagamento, efetuando a 



a) Dedução ao património do F
regulamentares, com exceção dos referentes às comis
depósito e à taxa de

b) Dedução, em simultâneo, da comissão de 
depósito; 

c) Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicá

d) Dedução da taxa de supervisão devida à

3. As unidades de
avaliadas ao último
gestora, exceto no caso de unidades de participação admitidas à neg
mercado regulamentado às quais se aplica o disposto

4. Os restantes valores
de referência, do
mercado onde os mesmos são normalmente transacionad
onde os valores se
acordo com o critério
Regulamento da CMVM nº

5. O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média s
dois peritos avaliadores de imóveis estando sujeito
periodicidade mínima de 12 meses por dois peritos independentes, e
situações: 

a. Previamente à sua aquisição e alienação, não podend
referência da
relativamente

b. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de in
significativas
classificação do solo;

c. Os projetos de reabilitação e as obras de melhorame
requalificação
do valor final do imóvel (montante significativo) s

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

ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alte
significativas no
incorporação de
estimado do

d. Previamente à liquidação em espécie de organismos d
coletivo, com uma antecedênci
data de realização da

6. Em derrogação do
custo de aquisição, desde o momento em que passam a
Fundo e até que ocorra
do n.º 5. 
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Dedução ao património do Fundo todos os encargos legais
regulamentares, com exceção dos referentes às comissões de gestão
depósito e à taxa de supervisão; 

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

Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicável; e

Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM. 

participação de organismos de investimento
último valor divulgado ao mercado pela respetiva

no caso de unidades de participação admitidas à neg
mercado regulamentado às quais se aplica o disposto no número seguinte.

valores mobiliários são avaliados ao preço de fecho
mercado mais representativo e com maior

mercado onde os mesmos são normalmente transacionados pela Entidade Gestora, 
se encontrem admitidos à negociação, ou na

o critério do justo valor ou do valor conservador
CMVM nº 1/2008. 

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

ínima de 12 meses por dois peritos independentes, e nas

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

Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir
significativas no valor do imóvel, nomeadamente
classificação do solo;
Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação
requalificação de imóveis de montante que represente pelo
do valor final do imóvel (montante significativo) são avaliados:

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

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

do disposto no n.º 5, os imóveis são valorizados pelo respetivo 
custo de aquisição, desde o momento em que passam a integrar

ocorra uma avaliação exigida de acordo com as alíneas a) a c) 
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todos os encargos legais e 
regulamentares, com exceção dos referentes às comissões de gestão e 

gestão fixa e da comissão de 

investimento coletivo são 
respetiva entidade 

no caso de unidades de participação admitidas à negociação em
seguinte.

fecho no momento 
liquidez, ou no 

os pela Entidade Gestora, 
na sua falta, de 

conservador previstos no 

imples dos valores atribuídos por 
s a avaliações com uma 

ínima de 12 meses por dois peritos independentes, e nas seguintes 

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

preço da transação; 

Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações 
alteração da 

Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação e 
pelo menos 50% 

avaliados:

Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que
ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações 

valor do imóvel, as quais correspondem a uma 
valor superior a 20%, relativamente ao custo inicial 

Previamente à liquidação em espécie de organismos de  investimento 
a não superior a seis meses, relativamente à 

valorizados pelo respetivo 
o património do 

as alíneas a) a c) 



7. Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avali
de 20%, por referência
avaliado por um terceiro perito
valorizado pela média
próximos entre si
das avaliações anteriores.

8. Os imóveis adquiridos e
Fundo na proporção da parte por este adquirida, respeitan
n.º 5. 

9. Os imóveis adquiridos
sendo a responsabilidade decorrente da respetiva
do Fundo. 

10. Os imóveis prometidos vender são valorizados ao pre
promessa de compra
da contraparte quando,

a) O organismo de investimento
i. receba tempestivamente, nos termos do contrato

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

propriedade 
iii. transfira a posse para o promitente

b) O preço da promessa de venda seja objetivamente
c) Os fluxos

sejam quantificáveis.

11. São definidos por regulamento da CMVM os 
independência dos
para efeitos do presente regulamento de gestão, os 
avaliação dos imóveis,
de divulgação destes
seu envio à CMVM.

12. O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do F
estrangeira, será o
de Portugal do dia a que se refere a

13. O valor da unidade
poderá ser, superior, inferior ou igual ao do mês a
unidade de participação
a carteira do Fundo
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Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre si em mais
referência ao valor menor, o imóvel em causa

por um terceiro perito avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste caso, 
pela média simples dos dois valores de avaliação que

ou pelo valor da terceira avaliação caso correspond
anteriores.

Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo
na proporção da parte por este adquirida, respeitando a regra constante

adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos
sendo a responsabilidade decorrente da respetiva contrapartida, inscrita no passivo 

Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante do
compra e venda, atualizado pela taxa de juro adequada

contraparte quando, cumulativamente: 

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

transfira a posse para o promitente adquirente. 
O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável;

financeiros em dívida, nos termos do contrato
sejam quantificáveis.

São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência
dos peritos avaliadores no âmbito da atividade

para efeitos do presente regulamento de gestão, os critérios e normas técnicas
imóveis, o conteúdo dos relatórios de avaliação

destes relatórios ou das informações neles contidas,
CMVM.

O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do Fundo, expressos em
o câmbio de divisas divulgado a título indicativo

de Portugal do dia a que se refere a valorização. 

unidade de participação calculado no último dia útil
poderá ser, superior, inferior ou igual ao do mês anterior. A oscilação do valor da 

de participação é função da variação do preço dos ativos
undo. 
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adores difiram entre si em mais
causa é novamente 

avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste caso, 
que sejam mais 

ou pelo valor da terceira avaliação caso corresponda à média 

m regime de compropriedade são inscritos no ativo do 
do a regra constante do 

termos do n.º 5, 
contrapartida, inscrita no passivo 

ço constante do contrato- 
adequada ao risco 

promessa, os fluxos 

transfira para o promitente adquirente os riscos e vantagens da 

quantificável;
contrato-promessa, 

requisitos de competência e 
atividade desenvolvida 

critérios e normas técnicas de 
e as condições 

contidas, bem como do 

, expressos em moeda 
indicativo pelo Banco 

útil de cada mês 
nterior. A oscilação do valor da 

ativos que compõem 



11. PERSPETIVAS PARA O S

Enquanto se mantiver o nível de liquidez no mercado
estrangeiros no investimento imobiliário nacional i
um comportamento do mercado idêntico ao do 

12. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES

Em Julho de 2019, a participação na sociedade imobi
de reavaliação, que terá um impacto negativo no Fun
balanço apresentado em 30 de Junho de 2019.

A 2 de agosto de 2019 foi assinado um Contrato Promessa de 
alienação de um conjunto de imóveis por 3.378.864 
de 13.358.786 € face ao valor líquido de balanço apresentado em 3

O processo supra referido teve como objetivo tirar partido
mercado imobiliário (foram recentemente identificad
preocupações quanto às expectativas de evolução do 
processo estruturado e competitivo de mercado, integran
diversificadas características, relativamente ao qu
vinculativas (1ª fase) seguidas de três propostas v
foi a de maior valor para os ativos detidos pelo Fu

  

13 de agosto de 2019 

A Administração 

Volkert Reig Schmidt (Presidente)

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal)

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

Francisco Manuel da Silva Dias (Vogal independente)
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PERSPETIVAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

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 semestre passado.  

ENTOS SUBSEQUENTES

Em Julho de 2019, a participação na sociedade imobiliária não cotada Greenwoods foi objeto 
de reavaliação, que terá um impacto negativo no Fundo de 9 450 255 € face ao valor liquido de 
balanço apresentado em 30 de Junho de 2019.

gosto de 2019 foi assinado um Contrato Promessa de Compra e Venda para a 
alienação de um conjunto de imóveis por 3.378.864 €, que terá um impacto negativo no Fundo 

€ face ao valor líquido de balanço apresentado em 30 de Junho de 2019.

sso supra referido teve como objetivo tirar partido do atual momento positivo do 
mercado imobiliário (foram recentemente identificadas por entidades internacionais 
preocupações quanto às expectativas de evolução do mercado). Esta operação resultou num 

esso estruturado e competitivo de mercado, integrando um portfólio de ativos com 
diversificadas características, relativamente ao qual foram recebidas onze propostas não 
vinculativas (1ª fase) seguidas de três propostas vinculativas (2ª fase). A proposta s
foi a de maior valor para os ativos detidos pelo Fundo.

Volkert Reig Schmidt (Presidente)

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal)

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

Silva Dias (Vogal independente)
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 português o interesse dos investidores 
se o que leva a crer que teremos 

liária não cotada Greenwoods foi objeto 
€ face ao valor liquido de 

Compra e Venda para a 
€, que terá um impacto negativo no Fundo 

0 de Junho de 2019.

 do atual momento positivo do 
as por entidades internacionais 

mercado). Esta operação resultou num 
do um portfólio de ativos com 

al foram recebidas onze propostas não 
inculativas (2ª fase). A proposta selecionada 



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO FUNGEPI NOVO BANCO II

Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Valores em euros

31-12-2018

Bruto mv/af mv/ad Líquido Líquido

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO

Terrenos 3 79.397.145 2.565.622 29.574.640 52.388.127 59.677.097 Valor nominal das unidades de participação 2 379.809.255 379.809.255 

Construções " 51.060.494 132.920 22.483.439 28.709.975 29.722.506 Variações patrimoniais "  (25.398.053)  (25.398.053)

Direitos " 2.978.284 244.634 2.733.650 2.733.650 Resultados transitados "  (180.662.488)  (165.288.766)

Total 133.435.923 2.698.542 52.302.713 83.831.752 92.133.253 Resultado liquido do período "  (7.162.932)  (15.373.722)

Total 166.585.782 173.748.714 

CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES

Participações em sociedades imobiliárias 4 113.632.500 79.115.704 34.516.796 34.516.796 

Unidades de participação " 1.929.613 84.942 2.014.555 1.962.020 

Total 115.562.113 84.942 79.115.704 36.531.351 36.478.816 

CONTAS DE TERCEIROS CONTAS DE TERCEIROS

Comissões e outros encargos a pagar 91.769 95.772 

Devedores por rendas vencidas 11 198.407 191.160 7.247 3.321 Estado e outros entes públicos 14.2 18.148 20.050 

Estado e outros entes públicos 14.1 457 Outras contas de credores 1.170.543 1.214.840 

Outras contas de devedores " 442.054 368.050 74.004 46.579 Adiantamentos por venda de imóveis 734.596 312.943 

Total 640.461 559.210 81.251 50.357 Total 2.015.056 1.643.605 

DISPONIBILIDADES

Depósitos à ordem 7 2.291.279 2.291.279 11.950.184 
Depósitos a prazo " 45.000.000 45.000.000 34.000.000 

Total 47.291.279 47.291.279 45.950.184 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimos de proveitos 4.350 4.350 5.808 Acréscimos de custos 14.3 303.714 367.775 

Despesas com custo diferido 589.950 589.950 581.490 Receitas com proveiro diferido " 13.140 15.467 

Outros acréscimos e diferimentos 587.759 587.759 575.653 

Total 1.182.059 1.182.059 1.162.951 Total 316.854 383.242 

TOTAL DO ATIVO 298.111.835 2.783.484 131.977.627 168.917.692 175.775.561 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E DO PASSIVO 168.917.692 175.775.561 

Unidades de participação emitidas 75.961.851 75.961.851 Valor unitário das unidades de participação 2,1930 2,2873 

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

ATIVO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO

Designação
30-06-2019

Designação 30-06-2019 31-12-2018Notas Notas
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 Valores em euros

Designação Notas 30-06-2019 30-06-2018 Designação Notas 30-06-2019 30-06-2018

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS

De operações correntes 11

COMISSÕES JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

Em outras operações correntes 14.4 450.845 497.890 De operações correntes 7.278 9.609
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

Na carteira de titulos e participações 14.5 Na carteira de titulos e participações 14.7 54.746 24.839
Em ativos imobiliários 14.5 9.148.528 1.550.527 Em ativos imobiliários 14.8 2.262.649 1.549.384

IMPOSTOS

Impostos indiretos 14.6 62.366 46.837
Outros " 122.286 92.259

PROVISÕES DO EXERCÍCIO REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES

Ajustamentos de dívidas a receber 11 26.596 117.994 De ajustamentos de dividas a receber

Provisões para encargos

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.051.818 1.176.424 RENDIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 1.137.953 1.210.719
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 14.4 11.880 1.100 OUTROS GANHOS E PROVEITOS CORRENTES 7.008 1
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 10.874.319 3.483.042 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 3.469.634 2.794.552
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

Valores incobráveis

Perdas extraordinárias Ganhos extraordinários 11.257

Perdas de exercícios anteriores Ganhos de exercícios anteriores 13.088 175.588

Outras perdas eventuais 21.279 Outras ganhos eventuais 238.687

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 21.279 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 263.032 175.588

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se>0) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO (se<0) 7.162.932 512.902

TOTAL 10.895.598 3.483.042 TOTAL 10.895.598 3.483.042

Resultados da carteira de títulos 54.746  24.839  

Resultados em ativos imobiliários  (6.799.744) 33.152  Resultados eventuais 241.753  175.588  

Resultados das operações extrapatrimoniais Resultados antes do imposto sobre o rendimento  (7.162.932)  (512.902)

Resultados correntes  (7.404.685)  (688.490) Resultados líquidos do período  (7.162.932)  (512.902)

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 Valores em euros

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS

RECEBIMENTOS :
Subscrição de unidades de participação

PAGAMENTOS :
Resgastes de unidades de participação

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

RECEBIMENTOS :
Alienação de ativos imobiliários 884.886 6.697.950 
Adiantamentos por conta de alienação de imóveis 505.000 
Rendimentos de ativos imobiliários 1.007.773 1.372.801 
Outros recebimentos de valores imobiliários 556.701 2.954.360 8.070.751 

PAGAMENTOS :
Aquisição de ativos imobiliários
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 1.251.798 1.244.243 
Outros pagamentos de valores imobiliários 1.251.798 4.305 1.248.548 

Fluxos das operações sobre valores imobiliários 1.702.562 6.822.203 

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TITULOS

RECEBIMENTOS :
Rendimento de títulos 2.211 

Venda titulos 2.211 

Fluxos das operações da carteira de titulos 2.211 
OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS :

Juros de depósitos bancários 8.736 14.083 
Reembolso de impostos e taxas 5.711 170.486 
Outros recebimentos correntes 270.040 284.487 184.569 

PAGAMENTOS :

Comissão de gestão 421.533 447.673 
Comissão de depósito 18.389 23.562 
Taxa supervisão 31.893 34.494 

Impostos e taxas 131.086 228.692 

Outros pagamentos correntes 45.264 648.165 90.935 825.356 

 (363.678)  (640.787)
OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS :

Ganhos extraordinários

Outros recebimentos de operações eventuais

PAGAMENTOS :

Perdas extraordinárias

Outros pagamentos de operações eventuais

Saldo dos fluxos monetários do período 1.341.095 6.181.415 

Disponibilidades no início do período 45.950.184 29.677.610 

Disponibilidades no fim do período 47.291.279 35.859.025 

Contabilista Certificado nº 58610

Discriminação dos fluxos 30-06-201830-06-2019

A Administração

Fluxos das operações de gestão corrente

Fluxo das operações eventuais
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019

(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 FUNGEPI NOVO BANCO II, constituído em 18 de janeiro de 2011 é um fundo imobiliário aberto gerido pela GNB Sociedade
Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Castilho nº26, 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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Valor Venal
Média das 
Avaliações

Valia Potencial

569.610 348.600  (221.010)

43.052 102.350 59.298 

73.851 105.100 31.249 

27.000.000 33.015.000 6.015.000 

1.300.000 1.181.550  (118.450)

125.049 242.850 117.801 

84.390 267.250 182.860 

5.050.000 5.264.955 214.955 

34.245.952  40.527.655  6.281.703  

Descrição 31-12-2018
Subscrição de 

UP
Resgates de UP Outros

Resultado do 
período

30-06-2019

Valor base 379.809.255 379.809.255 
Diferença subs. resgates  (25.398.053)  (25.398.053)
Resultados acumulados  (165.288.766)  (15.373.722)  (180.662.488)
Resultado do período  (15.373.722) 15.373.722  (7.162.932)  (7.162.932)

Total 173.748.714   (7.162.932) 166.585.782  

Unidades de participação 75.961.851 75.961.851
Valor unitário 2,2873 2,1930

O valor nominal das unidades de participação é de 5 euros.

Quinta De Canes-En Nº 10

Leça Da Palmeira-Rua Do Sardoal Lote 11

Imóveis

De acordo com o previsto no nº 2 do art.º 9 do Regulamento de Gestão, o património do Fundo poderá ser constituído, até 10%
do seu Valor Líquido Global, por terrenos destinados à execução de projetos de construção. Em 30 de Junho de 2019, este valor
era de 31%.

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

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.

Aboboda  - Sao Domingos De Rana

Loures, Sacavem, Pct S. Francisco Xavier Lt 2

Maia, R Eng Frederico Ulrich 1991-1949 E R Carlos 

Porto-Rua Longitudinal Norte-Alameda Das Antas

Total

Azambuja-Quinta Do Queimado

Quinta Do Gualdim 

Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

Nota 3 � Inventário dos ativos imobiliários

O Fundo é totalmente detido por entidades do Grupo Novo Banco.

Nota 2 � Unidades de participação e capital do Fundo
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% Valor bruto Ajustamento Valor líquido

Greenwoods 50% 113.632.500  (79.115.704) 34.516.796

Unidades de participação Quant Cotação euros
Mais e menos 

valias
Valor Global

Solução Arrendamento FIIHA 306.331 5,1700 80.584 1.583.732

Arrendamento Mais 85.293 5,0511 4.358 430.823
84.942  2.014.555

30-06-2019 31-12-2018

108.050.000 108.050.000 
5.582.500 5.582.500 

113.632.500 113.632.500 
 (79.115.704)  (79.115.704)

34.516.796  34.516.796  

30-06-2019 31-12-2018

69.476.908 69.478.073 
447.243 441.008 

69.029.665 69.037.065 
 (7.400)  (7.200.063)

No âmbito do disposto no nº 9 do artigo 5.º do RGOIC, a Entidade Gestora solicitou à CMVM a prorrogação do prazo máximo de
36 meses para a alienação dos terrenos detidos ou para a conclusão de projetos de construção que lhes estejam adstritos.

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018 o detalhe da participação financeira na Greenwoods é como segue:

Nota 4 � Inventário da carteira de títulos e de participações

Participações em sociedades imobiliárias

Ver mapa Anexo à Nota 3.

As demonstrações financeiras da Greenwoods foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de
julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas que
constituem o Sistema de Normalização Contabilistica - SNC.

Conforme previsto no nº1 do artigo nº9 do Regulamento de Gestão, o Valor Líquido Global do Fundo deverá ser constituído em
pelo menos 60% por bens imóveis de empresas que pretendam concretizar projetos de investimento de reestruturação,
racionalização ou conversão, tecnológica ou financeira ou de internacionalização. Em 30 de Junho de 2019 o valor dos imóveis
representa 50% do Valor Líquido Global do Fundo. Esta situação está a ser objeto de acompanhamento pela Sociedade Gestora.

Esta participação, por ser numa sociedade imobiliária não cotada, contraria o disposto na alínea h) do artigo nº 205 do Regime
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo. Esta situação está a ser objeto de acompanhamento pela Sociedade Gestora e
pela CMVM com vista à sua regularização.

- Resultado líquido do exercício

- Ativo
- Passivo
- Capital próprio

- Capital Social - custo de aquisição
- Prestações acessórias - custo de aquisição

A participação encontra-se valorizada pela média aritmética simples de duas avaliações efectuadas por peritos independentes

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a informação financeira desta participada é como segue:

- Ajustamentos
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Quantia      
Bruta

Perdas por 
imparidade

Quantia Liquida
Quantia      

Bruta
Perdas por 
imparidade

Quantia   
Liquida

Projecto Mata de Sesimbra 148.980.613  (79.647.113) 69.333.500 148.980.613  (79.647.113) 69.333.500

O ativo da Greenwoods é composto, essencialmente, pela rúbrica de inventários, com o seguinte detalhe:

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:

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

31-12-2018

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.

30-06-2019

A imparidade reconhecida é decorrente da média das duas avaliações técnicas independentes aos inventários.

e) Unidades de participação:

d) Imóveis:

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. 

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.

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.

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.
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f) Comissões de gestão e de depositário

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

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

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.

As comissões de gestão e de depositário são liquidadas mensalmente e encontram-se registadas na rubrica de Operações
correntes da Demonstração dos Resultados.

g) Imposto sobre o rendimento

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.

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 0,475% e 0,025%. As bases e método de cálculo
encontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.

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. 

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.

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. 
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31-12-2018 Aumentos Reduções 30-06-2019

Depósitos à ordem 11.950.184 2.291.279 
Depósitos a prazo 34.000.000 45.000.000  (34.000.000) 45.000.000 

45.950.184  47.291.279  

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018 os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados no Novo Banco, S.A..

40.617 

40.617  

31-12-2018 Aumentos Reduções 30-06-2019

532.614 26.596 559.210 

532.614  26.596  559.210  

Nota 9 � Valores comparativos

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.

Nota 10 � Garantias

Garantias Bancárias / Novo Banco

Nota 7 � Liquidez do Fundo

Nota 12 � Retenção de impostos

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.

Em 30 de junho de 2019, o Fundo detinha depósito a prazo domiciliado no Novo Banco, S.A., no montante de 45.000.000 euros,
com vencimento em setembro de 2019. 

Nota 11 � Ajustamentos de dívidas a receber

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.

- de urbanizações

Ajustamentos para crédito vencido
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

30-06-2019 31-12-2018

569.610 569.610 

43.052 225.195 

73.851 73.851 

27.000.000 

1.300.000 1.300.000 

125.049 504.935 

84.390 84.390 
5.050.000 

1.639 

157.861 

3.199 

2.704 

2.723 

24.806 

18.123 

2.508 

29.997 

27.005 

11.900 

54.047 

6.976 

38.732 

23.984 
34.245.952  3.164.185  

30-06-2019 31-12-2018
457 
457  

30-06-2019 31-12-2018

Dívidas de inquilinos 71.919 34.407 
Outros devedores 2.085 12.172 

74.004  46.579  

30-06-2019 31-12-2018

IVA 18.148 18.906 
Retenções na fonte 1.144 

18.148  20.050  

Santarém-Rua António Granjo, Nº 6

Sacavem, Pct S. Francisco Xavier Lt 2

Quinta Do Gualdim

Quinta De Canes-Estrada Nacional Nº 10

Leça Da Palmeira-Rua Do Sardoal Lote 11

Azambuja-Quinta do Queimado
Limites Do Lugar De Alcoitão

Lugar De Vale De Pereiro

Rua Do Chao De Baixo Carregal -Lugar Dos Fornos

Rua Do Chao De Baixo Carregal - Lugar Dos Fornos

Rua Do Chao De Baixo Carregal - Lugar Dos Fornos

Quinta Nova Da Atalaia Lote 149 - Atalaia-Montijo

Vale De Cambra, Macieira De Cambra, Algeriz

Outras contas de devedores

Operações a prazo de venda - imóveis

Aboboda  - Sao Domingos De Rana - Estrada Nacional 249, Km 6

Quinta Da Valenta, Lote 174

São Domingos De Rana-Limites Do Lugar De Talaíde, Edf 11

Almada-Av. Prof. Egas Moniz, Nº 9

Braga-R. Prof. Alda Brandão, N.º 20

Estado e outros entes públicos

Vale De Cambra, Vila Chã, R De Sto Antonio

Braganca, R Alexandre Herculano N 28 A 38

Coimbra, Sto Antonio Dos Olivais, Trv R Alberto De

14.2 - Contas de terceiros do passivo

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

Maia, R Eng Frederico Ulrich 1991-1949 E R Carlos

Porto-Rua Longitudinal norte-Alameda das antas

14.1 - Contas de terceiros do ativo

Nota 13 � Responsabilidades assumidas por e para com terceiros

Estado e outros entes públicos
Iva a recuperar
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

30-06-2019 31-12-2018

I. Selo 20.823 21.477 
IMI 262.712 219.675 

Outros custos
Auditoria 3.640 5.474 
Consultadoria 44.281 
Honorários 16.539 76.868 

303.714  367.775  

30-06-2019 31-12-2018

13.140 15.467 

13.140  15.467  

30-06-2019 30-06-2018

Comissão de gestão 402.958 445.009 
21.208 23.422 

Taxa supervisão 26.679 29.460 
Comissões de garantia 523 523 
Outras comissões 357 427 
Outros custos 11.000 149 

462.725  498.990  

30-06-2019 30-06-2018

Perdas em alienações 1.678.978 957.357 
Ajustamentos 7.469.550 593.170 

9.148.528  1.550.527  

30-06-2019 30-06-2018

Imposto selo 62.366 46.837 
IMI 122.286 92.259 

184.652  139.096  

30-06-2019 30-06-2018

Unidades de participação
45.679 21.059 

- Arrendamento Mais 9.067 3.780 

54.746  24.839  

Receitas com proveito diferido

Rendas cobradas adiantadamente

Acréscimos de custos

14.6 - Impostos

14.5 - Perdas em ativos imobiliários

14.4 - Comissões e outros custos em operações correntes

14.3 - Acréscimos e diferimentos no passivo

14.7- Ganhos na carteira de títulos e participações

Comissão de depositário

Comissões e outros custos em operações correntes

Outros impostos

Impostos Diferidos:

- Solução Arrendamento FIIHA
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

30-06-2019 30-06-2018

Ganhos em alienações 6.283 
Ajustamentos 2.262.649 1.543.101 

2.262.649  1.549.384  

Contabilista Certificado nº 58610 A Administração

O processo supra referido teve como objetivo tirar partido do atual momento positivo do mercado imobiliário (foram recentemente
identificadas por entidades internacionais preocupações quanto às expectativas de evolução do mercado). Esta operação
resultou num processo estruturado e competitivo de mercado, integrando um portfólio de ativos com diversificadas
características, relativamente ao qual foram recebidas onze propostas não vinculativas (1ª fase) seguidas de três propostas
vinculativas (2ª fase). A proposta selecionada foi a de maior valor para os ativos detidos pelo Fundo.

Em 2 de agosto de 2019 foi assinado um Contrato Promessa de Compra e Venda para a alienação de um conjunto de imóveis
por 3.378.864 �, que terá um impacto negativo no Fundo de 13.358.786 � face ao valor líquido de balanço apresentado em 30 de
junho de 2019.

14.8 - Ganhos em ativos imobiliários

Nota 15 � Acontecimentos subsequentes

Em julho de 2019, a participação na sociedade imobiliária não cotada Greenwoods foi objeto de reavaliação, que terá um impacto
negativo no Fundo de 9 450 255 � face ao valor liquido de balanço apresentado em 30 de junho de 2019.
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Sociedade gestora:
GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA
Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

Valor 
Contabilístico em 

30-06-2019

Média dos valores 
da Avaliação

Diferença

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

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 5.050.000  5.264.955  214.955  

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA 6.340.950  6.340.950  

Prédio Urbano - PORTO-RUA LONGITUDINAL NORTE-ALAMEDA DAS ANTAS 27.000.000  33.015.000  6.015.000  

Prédio Urbano - VALENCA, AV DR TITO FONTES 872.750  872.750  

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA 1.708.000  1.708.000  

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA-P 4.029.700  4.029.700  

Prédio Rústico - CALHARIZ-STO ANT. CASAL DESEMBARGADOR 3.484.000  3.484.000  

Prédio Urbano - CASAL DO VALE TERMINUS-TORRES VEDRAS 2.722.100  2.722.100  

Prédio Urbano - QUINTA DO GUALDIM 1.300.000  1.181.550   (118.450)

Prédio Rústico - LEÇA DA PALMEIRA-RUA DO SARDOAL LOTE 11 84.390  267.250  182.860  

Prédio Urbano - ABOBODA  - SAO DOMINGOS DE RANA 569.610  348.600   (221.010)

Prédio Urbano - FERRARA PLAZA 16.688.500  16.688.500  

Prédio Urbano - BRAGA-R. D.DIOGO DE SOUSA, N.º 91 E PÇ MUNICIPAL, 1.171.700  1.171.700  

Prédio Urbano - QUINTA DE CANES-EN Nº 10 125.049  242.850  117.801  

Prédio Urbano - ALMADA-RUA JOSÉ CARLOS DE MELO, 138 565.950  565.950  

Prédio Urbano - CASAL DO VALE TERMINUS-TORRES VEDRAS 50.900  50.900  

Prédio Urbano - ALCABIDECHE-HOTEL ATLANTIS SINTRA 6.938.450  6.938.450  

Prédio Urbano - LOURES, SACAVEM, PCT S. FRANCISCO XAVIER LT 2 43.052  102.350  59.298  

Prédio Urbano - MAIA, R ENG FREDERICO ULRICH 1991-1949 E R CARLOS 73.851  105.100  31.249  

Prédio Urbano - PORTO-ALAMEDA DAS ANTAS,30-32-42 E 44 2.279.150  2.279.150  

Prédio Urbano - ALMEIRIM-LEZIRIA RETAIL PARK 2.733.650  2.733.650  

83.831.752  90.113.455  6.281.703  

Anexo à Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

Valor Contabilístico versus Valor Médio das Avaliações

 �
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Sociedade gestora:

GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA

Sede:   Rua Castilho nº26, 1250-069 Lisboa

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 83.831.752

  1.1. Terrenos 52.388.127

   1.1.1. Urbanizados 34.800.161

    Não arrendados 34.800.161

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 27.800 06-02-2019 589.000 06-02-2019 613.100 576.511

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA 251.910 05-11-2018 6.313.000 05-11-2018 6.368.900 6.340.950

Prédio Urbano - PORTO-RUA LONGITUDINAL NORTE-ALAMEDA DAS ANTAS 26.464 02-05-2019 32.389.000 02-05-2019 33.641.000 27.000.000

Prédio Urbano - QUINTA DO GUALDIM 7.488 05-11-2018 62.800 05-11-2018 65.600 9.950

Prédio Urbano - VALENCA, AV DR TITO FONTES 3.655 04-07-2018 870.500 04-07-2018 875.000 872.750

   1.1.2.Não Urbanizados 17.587.966

    Não arrendados 17.587.966

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 262.890 43502 4.430.300 43502 4.648.600 4.354.116

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA 153.529 43409 1.640.000 43409 1.776.000 1.708.000

Prédio Rústico - AZAMBUJA-QUINTA DA AMEIXOEIRA-P 51.106 04-07-2018 4.019.400 04-07-2018 4.040.000 4.029.700

Prédio Rústico - CALHARIZ-STO ANT. CASAL DESEMBARGADOR 1.258.900 24-07-2018 3.468.000 13-07-2018 3.500.000 3.484.000

Prédio Urbano - CASAL DO VALE TERMINUS-TORRES VEDRAS 141 06-02-2019 2.689.700 06-02-2019 2.754.500 2.722.100

Prédio Urbano - QUINTA DO GUALDIM 1.133 05-11-2018 1.102.300 05-11-2018 1.132.400 1.290.050

  1.3. Outros Projetos de Construção 84.390

   Habitação 84.390

Prédio Rústico - LEÇA DA PALMEIRA-RUA DO SARDOAL LOTE 11 560 43559 255.500 43559 279.000 84.390

  1.4. Construções Acabadas 28.625.585

   1.4.1.Arrendadas 18.554.859

    Comércio 18.429.810

Prédio Urbano - ABOBODA  - SAO DOMINGOS DE RANA 303 04-10-2018 347.150 04-10-2018 350.050 569.610

Prédio Urbano - FERRARA PLAZA 26.557 02-11-2018 16.568.800 02-11-2018 16.808.200 16.688.500

Prédio Urbano - BRAGA-R. D.DIOGO DE SOUSA, N.º 91 E PÇ MUNICIPAL, 1.250 43587 1.083.400 43587 1.260.000 1.171.700

    Industrial 125.049

Prédio Urbano - QUINTA DE CANES-EN Nº 10 606 04-10-2018 242.200 04-10-2018 243.500 125.049

   1.4.2.Não arrendadas 10.070.726

    Habitação 10.060.636

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 12.420 06-02-2019 111.600 06-02-2019 116.270 109.283

Prédio Urbano - ALMADA-RUA JOSÉ CARLOS DE MELO, 138 1.979 02-05-2019 529.400 02-05-2019 602.500 565.950

Prédio Urbano - CASAL DO VALE TERMINUS-TORRES VEDRAS 541 06-02-2019 50.300 06-02-2019 51.500 50.900

Prédio Urbano - ALCABIDECHE-HOTEL ATLANTIS SINTRA 30.000 08-01-2019 6.893.900 08-01-2019 6.983.000 6.938.450

Prédio Urbano - LOURES, SACAVEM, PCT S. FRANCISCO XAVIER LT 2 136 04-10-2018 94.700 04-10-2018 110.000 43.052

Prédio Urbano - MAIA, R ENG FREDERICO ULRICH 1991-1949 E R CARLOS 177 04-10-2018 98.200 04-10-2018 112.000 73.851

Prédio Urbano - PORTO-ALAMEDA DAS ANTAS,30-32-42 E 44 812 05-11-2018 2.200.100 05-11-2018 2.358.200 2.279.150

    Serviços 10.090

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 60 06-02-2019 3.600 06-02-2019 3.625 3.465

Prédio Misto - AZAMBUJA-QUINTA DO QUEIMADO 140 06-02-2019 6.875 06-02-2019 6.940 6.625

  Direitos 2.733.650

   Superfície 2.733.650

Prédio Urbano - ALMEIRIM-LEZIRIA RETAIL PARK 14.968 05-11-2018 2.665.000 05-11-2018 2.802.300 2.733.650

Anexo à Nota 3 � Inventário das aplicações em ativos














