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RELATÓRIO DA GESTÃO 
 
 
 

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 

 

Em 2011 a economia mundial voltou a expandir-se, embora o crescimento económico tenha 
registado um abrandamento no segundo semestre do ano. Depois de uma primeira metade em que 
a actividade económica registou um ritmo de crescimento forte, em particular nos países 
emergentes, o segundo semestre foi caracterizado por uma crescente preocupação com o 
abrandamento da economia.  

Ao contrário do ano anterior, a deterioração dos indicadores económicos em muitas regiões do globo 
levou a que as estimativas de crescimento para 2011, por parte de instituições internacionais como o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e a OCDE, entre outras, fossem sucessivamente revistas em 
baixa. No World Economic Outlook de Setembro de 2011, o FMI estimava um crescimento para a 
economia mundial em 2011 de 4.0%, percentagem inferior aos 4,4% previstos no relatório de Abril. 
O FMI alertou ainda, no final de 2011, para o aumento de diversos riscos, nomeadamente de 
natureza orçamental e financeira. 

    Taxas (em %) 

  
 PIB Inflação Desemprego 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

União Europeia (a) 2,0 1,6 2,1 3,1 9,7 9,7 
Área do Euro 1,9 1,5 1,6 2,7 10,1 10,0 
Alemanha 3,6 3,0 2,2 2,7 7,1 6,1 
França 1,5 1,6 1,7 2,3 9,8 9,8 
Reino Unido 1,8 0,7 3,3 4,5 7,8 7,9 
Espanha -0,1 0,7 2,0 3,1 20,1 20,9 
Itália 1,5 0,5 1,6 2,9 8,4 8,1 

EUA 3,0 1,5 1,6 3,0 9,6 9,0 

Japão 4,0 -0,5 -0,7 -0,4 5,1 4,9 

Rússia 4,0 4,3 6,9 8,9 7,5 7,3 

China 10,4 9,2 3,3 5,4 4,1 4,0 

Índia 10,1 7,8 12,0 10,6 n.d. n.d. 

Brasil 7,5 3,8 5,0 6,6 6,7 6,7 

 

O ano de 2011 ficou marcado pelo agravamento da crise da dívida soberana na Europa. Numa 
primeira fase acentuaram-se as preocupações com a situação da Grécia, devido aos receios de uma 
reestruturação da dívida helénica, e estes propagaram-se à situação das finanças públicas de outros 
estados da periferia europeia. Durante este período, Portugal recorreu aos mecanismos de ajuda 
conjunta da União Europeia (UE) e do FMI. 

Na segunda metade de 2011 assistiu-se a um agravamento do contágio da crise a Espanha e a 
Itália, enquanto economias denominadas do centro, como a França, a Bélgica, a Áustria ou mesmo 
a Holanda e a Finlândia, até aqui não afectadas, sofreram também os impactos desta crise. 

Assistiu-se, em consequência do agravamento da crise da dívida soberana, a um novo aumento da 
aversão ao risco por parte de diversos participantes nos mercados financeiros, sobretudo durante o 
segundo semestre. Tal traduziu-se, por um lado, numa nova fase de alargamento dos spreads das 
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obrigações de governo, agora não só de economias periféricas. Por outro lado, o mesmo se 
verificou nas obrigações de empresas, a par de uma mais acentuada redução de novas emissões 
de dívida privada em mercado, sendo o sector financeiro o mais penalizado. Neste, o alargamento 
dos spreads foi particularmente visível, chegando a atingir o valor mais elevado de sempre, superior 
inclusive ao verificado no seguimento da falência do banco norte-americano Lehman Brothers. 

A crise da dívida soberana fez-se sentir também nos EUA. Obrigados a subir o limite da dívida 
pública numa altura em que aumentava a dificuldade de financiamento dos Estados soberanos, os 
EUA viram a agência de notação de risco S&P reduzir o rating atribuído à dívida pública de AAA 
para AA+ em Agosto. 

Os responsáveis governamentais e os bancos centrais implementaram medidas em 2011 para 
estabilizar os mercados financeiros e impulsionar a actividade económica. 

Na Área Euro, após o BCE ter decretado, por duas vezes, o aumento da taxa directora no primeiro 
semestre, elevando-a aos 1.50% em Julho, o banco central fez regressar aquela taxa ao nível 
mínimo de 1.00% no final do ano, com a crise da dívida a intensificar-se e o crescimento a abrandar. 

Assistiu-se ao contínuo reforço das medidas não convencionais de política monetária, desde o 
regresso à compra de obrigações de dívida pública em mercado secundário, à reabertura do 
programa de compra de obrigações hipotecárias e à reintrodução dos leilões de cedência ilimitada 
de liquidez por prazos a 6 e 12 meses. Já no final do ano o BCE anunciaria ainda a realização de 
dois leilões de cedência de liquidez a 3 anos. 

Em termos da actuação dos Governos no seio da União Europeia no sentido de debelar os efeitos 
da crise da dívida, 2011 foi marcado pela realização de diversas Cimeiras de Chefes de Estado e de 
Governo, e de Ministros das Finanças, das quais resultaram compromissos no sentido de flexibilizar 
e aumentar o poder de intervenção dos mecanismos de estabilização financeira, como seja o de 
adquirir títulos de dívida soberana em mercado e financiar a recapitalização de instituições 
financeiras, bem como de reforçar a coordenação das políticas económicas e a de fiscalização 
orçamental. 

Fora da Área Euro, a actuação dos restantes principais bancos centrais passou igualmente pela 
tomada de decisões para estabilizar os mercados financeiros, as quais se traduziram no aumento da 
dimensão dos programas de compra de activos. O Banco Central do Japão, o Banco Central de 
Inglaterra e a Reserva Federal mantiveram inalteradas as taxas de referência em níveis mínimos. 

No que diz respeito ao crescimento económico, 2011 foi marcado por um diferente desempenho 
entre as duas maiores economias. Enquanto os EUA revelaram um início de ano fraco e uma 
aceleração ao longo dos últimos meses, devido sobretudo à retoma do consumo e do investimento, 
na Área Euro (AE) passou-se o contrário, com os indicadores de confiança a encerrarem o ano em 
zona recessiva. 

De acordo com o FMI, o crescimento na Área Euro em 2011 terá ascendido a 1.5%, ligeiramente 
inferior aos 1.9% do ano anterior. Esta expansão assentou primordialmente no desempenho da 
procura doméstica. 

Pela negativa, sublinhe-se o desempenho das economias periféricas da Europa, sobretudo Portugal 
e Grécia, que terão sido os únicos Estados Membros a averbar crescimentos negativos. Pela 
positiva, voltou destacar-se a Alemanha com um crescimento de 2.7%, num ano em que o mercado 
de trabalho continuou em evidência. Em Dezembro, a taxa de desemprego germânica atingiu os 
6.8%, o nível mais baixo desde a reunificação. Na Área Euro, pelo contrário, o desemprego voltou a 
aumentar em 2011, tendo a taxa de desemprego atingido, no final do mesmo, os 10.3%, o nível mais 
elevado desde a Primavera de 1998.  
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O nível de inflação na Área Euro, medido pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor 
(IHPC), registou em 2011 uma taxa de variação média de 2.7%, acima dos 1.6% de 2010, devido 
maioritariamente ao aumento dos preços energéticos. 

O bloco asiático registou, novamente, um desempenho positivo, apesar dos impactos negativos 
resultantes da catástrofe natural ocorrida no início de 2011 no Japão e consequente crise de risco 
nuclear, que levaram a que aquela economia permanecesse em contracção durante toda a primeira 
metade de 2011. Ainda relativamente à Ásia, os indicadores económicos da China mantiveram-se 
robustos, sobretudo os respeitantes à actividade doméstica, apesar de terem também evidenciado 
algum abrandamento. 

Destaque ainda para o desempenho da actividade económica brasileira, cujo crescimento 
económico arrefeceu substancialmente durante a segunda metade de 2011, tendo estagnado no 3º 
trimestre. O Banco Central do Brasil destacou-se no bloco emergente, ao decretar, por três vezes, 
durante o 2º semestre, reduções da taxa directora, decisão decorrente do impacto negativo que 
espera que as turbulências internacionais possam ter sobre a economia brasileira. No final do ano o 
governo brasileiro anunciou um pacote de estímulo ao consumo destinado a acelerar a actividade 
económica e a garantir um crescimento de 5% em 2012. 

 

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 
    
   (em %) 

  2009 2010 2011 * 
    

PIB (Taxas de variação real) -2,9 1,4 -1,9 
Consumo privado -2,2 2,3 -3,5 
Consumo público 4,7 1,3 -5,2 
FBCF -8,6 -4,9 -10,6 
Exportações -10,9 8,8 6,7 
Importações -10,0 5,1 -4,5 

Taxa de Inflação (IHPC) -0,8 1,4 3,7 
     
Rácios       
Taxa de desemprego 9,5 10,8 12,5 
Défice do SPA (em % do PIB) -10,1 -9,8 -5,9 
Dívida Pública (em % do PIB) 83,0 93,3 100,3 
    
INE    
(*) Orçamento de Estado para 2012 - Outubro de 2011   
    

Em Portugal, 2011 marcou o início do processo de ajustamento da economia, caracterizado por uma 
redução do défice orçamental, bem como por uma forte desalavancagem do sector privado, 
incluindo do sector bancário. 

A actividade económica nos primeiros três trimestres de 2011 decresceu -1,1%, se comparada com 
o mesmo período de 2010, salientando-se o facto de ter registado variações em cadeia negativas 
nos três períodos já conhecidos. Este desempenho resultou do contributo negativo do consumo 
privado, do consumo público e da forte queda do investimento, apesar do bom comportamento das 
exportações líquidas.  

Sublinhe-se o contributo positivo do comércio externo. Por um lado as exportações apresentaram 
um crescimento de 7,8% e, por outro, as importações diminuíram 2,8%. Este comportamento esteve 
associado ao aumento da procura vinda do exterior, apesar do abrandamento da economia mundial, 
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tendo-se observado um aumento das novas encomendas provindas do exterior, em termos 
homólogos, de 22,9% no período em causa. Por seu lado, a redução das importações deveu-se, 
sobretudo, à queda da procura interna.  

Quer o consumo privado, com um decréscimo de 3,0%, quer o consumo público, que contraiu 2,5%, 
contribuíram para o fraco desempenho económico durante o período em causa. Os desafios de 
redução do défice orçamental e a consequente aprovação e implementação de medidas de 
austeridade enquadradas no Programa de Apoio Económico e Financeiro a Portugal induziram um 
contributo negativo destas componentes para o crescimento económico, tendo se observado um 
agravamento da confiança dos consumidores ao longo de todo o ano. 

Por outro lado, registou-se uma redução de 9,8% da Formação Bruta de Capital Fixo, em parte 
consequência do nível de actividade económica e das perspectivas para a procura interna, bem 
como do decréscimo do investimento público. A contracção foi mais evidente no investimento 
sobretudo em Bens de equipamento e em construção. 

Quanto à inflação, o IHPC português registou, nos primeiros 11 meses de 2011, uma taxa de 
variação média de 3,7%, consequência, sobretudo, do aumento do preço dos bens energéticos e do 
acréscimo de diversos impostos indirectos, designadamente, o IVA, ficando 1 ponto percentual 
acima do da Área Euro. 

A taxa de desemprego subiu nos primeiros três trimestres de 2011 face ao período homólogo. No 
terceiro trimestre, esta cifrou-se em 12,5%, sendo a população desempregada de 689,6 mil 
indivíduos, o que representa um aumento de 24,1% face ao mesmo período de 2010. 

 
 

MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

Internacional 

O último ano foi severamente marcado por um contexto económico-financeiro decorrente da crise da 
dívida soberana na Europa. A persistência de desequilíbrios orçamentais de estados-membros da 
União Europeia, para além dos chamados países periféricos e a inexistência de uma posição 
concertada, contribuíram para um permanente estado de turbulência económica. 

O sector imobiliário, pela relevância que tem na actividade económica, não foi alheio ao 
enquadramento macroeconómico. A confrontação com um ambiente de crédito mais restritivo, com 
maior exigência no aporte de capitais próprios, reduziu a apetência de assumpção de risco no 
investimento imobiliário. Não obstante, esta classe de activos manteve-se atractiva em comparação 
com outras classes, nomeadamente as acções e as obrigações.  

Os três principais mercados mundiais — Europa, Estados Unidos e Ásia Pacifico — evoluíram a 
diferentes velocidades face ao impacto da crise financeira. 

Na Europa registaram-se volumes de investimento reduzidos, originados pela relutância dos 
investidores em assumirem investimentos de maior risco, bem como pela escassez de oferta de 
activos prime. O Reino Unido continuou a ser o maior mercado, totalizando cerca de 30% da 
actividade total. 

Nos Estados Unidos verificou-se um aumento da actividade que teve por base a recuperação do 
mercado de arrendamento e uma maior disponibilidade de acesso ao crédito, contribuindo para uma 
ligeira compressão das taxas de capitalização. 
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A região Ásia Pacifico tem vindo a recuperar moderadamente da crise financeira mundial, sendo de 
destacar a China Continental cujo crescimento no sector financeiro demonstra resiliência e robustez.  

As perspectivas a médio prazo não são animadoras, com a evolução da economia e seus problemas 
estruturais, em especial na zona Euro, a terem, seguramente consequências directas no sector. 
Ainda assim, a existência de um fluxo crescente de capital, oriundo de economias do novo mundo, 
assume-se como potencialmente interessante para o mercado imobiliário, no sentido de aproveitar a 
correlação entre subida das yields e deflação dos preços, bem como a oportunidade gerada pela 
necessidade de desalavancagem financeira de alguns sectores da economia. 

 

Nacional  

A economia nacional viveu, no último ano, num cenário de redução efectiva do PIB tendo grande 
parte dos indicadores económicos confirmado o prolongamento de uma conjuntura recessiva, 
situação à qual o mercado imobiliário não foi alheio. Para além das características intrínsecas de 
cada segmento, das localizações e das especificidades dos activos, os resultados deste sector 
estão estruturalmente dependentes do desempenho macroeconómico, que assenta hoje muito para 
além da zona euro. 

Se por um lado, esta conjuntura tem vindo a reflectir-se em todos as áreas de actividade, 
conduzindo a uma política restritiva de concessão de crédito com repercussões no mercado 
imobiliário nacional e a consecutiva subida das yields em todos os segmentos de mercado, por 
outro, o impacto do referido contexto económico na actividade dos ocupantes, bem como a falta de 
alternativas para a substituição dos mesmos, têm imposto a renegociação de rendas, com o 
consequente ajustamento das mesmas. 

No mercado de arrendamento de escritórios, apesar das rendas prime não terem sofrido grandes 
variações, a área absorvida foi a mais baixa da última década e a taxa de disponibilidade apresentou 
uma tendência crescente.  

O sector de retalho sofreu grandes dificuldades devido à retracção do consumo privado. Apesar 
deste enquadramento há a destacar o comércio de rua, segmento que registou um razoável 
dinamismo conseguindo manter os valores de mercado. Já os valores praticados nos centros 
comerciais e em especial nos formatos de retail parks, foram alvo de uma pressão considerável. 

O segmento industrial e logístico, fortemente dependente da evolução da economia e do nível de 
consumo, com o natural reflexo nas importações e exportações, ficou marcado por uma quebra 
efectiva dos valores de mercado, resultado de um acentuado enfraquecimento da procura. 

Ao nível da aquisição de habitação permanente ou para segunda habitação, registou-se um forte 
abrandamento da procura. Este abrandamento resulta, fundamentalmente, da subida das taxas de 
juro, escassa liquidez e consequente restrição do acesso ao crédito. Neste segmento registou-se um 
aumento significativo na actividade de arrendamento, sendo este um mercado que demonstra um 
interesse crescente. 

O mercado de investimento registou um dos valores mais baixos dos últimos 10 anos, verificando-se 
uma descida superior a 60% face ao volume verificado no ano anterior. Na origem do decréscimo 
esteve a adopção de uma política de concessão de crédito mais restritiva, assim como o 
afastamento de investidores estrangeiros institucionais que, dependendo do perfil, preferiram optar 
por mercados seguros ou pelos emergentes. 
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MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS  

Em 31 de Dezembro de 2011, o valor líquido dos fundos de investimento imobiliário ascendeu a 
11.267 milhões de euros (M€), o que traduz uma redução de 353 milhões de euros relativamente ao 
início do ano. 

O volume sob gestão manteve uma ligeira tendência de descida ao longo do semestre. Os Fundos 
Imobiliários Abertos baixaram 487 M€ e os Fundos Imobiliários Fechados perderam 62 M€, mas os 
Fundos Especiais de Investimento Imobiliário Fechados (FEIIF) registaram um aumento de 258 M€.  

 
 

MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 
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 Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 

 

Em 2011 foram constituídos quatro novos fundos imobiliários e registou-se a liquidação de dois 
fundos; o que elevou o número de fundos imobiliários portugueses em actividade para 261 fundos. 

Os fundos imobiliários portugueses encontram-se dispersos por 36 sociedades gestoras e as cinco 
maiores concentravam 47% do mercado. A quota de mercado da Fundimo situa-se em 13,9%, 
mantendo a liderança do mercado. 
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ACTIVIDADE DO FUNDO 

Caracterização do Fundo 

O Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO iniciou a sua actividade em 31 de 
Dezembro de 2008, com um capital social inicial de 6.000.000 € e com uma duração de 10 anos, 
prorrogável por períodos de 5 anos.  

O objectivo do Fundo consiste em alcançar, numa perspectiva de médio e longo prazo, uma 
valorização crescente de capital, em obediência a sãos critérios de segurança, rentabilidade e 
liquidez, através da constituição e gestão de uma carteira de valores e activos predominantemente 
imobiliários.O investimento é essencialmente feito em activos imobiliários sitos no Município da 
Maia, podendo excepcionalmente, quando o interesse dos participantes assim o imponha, investir-se 
em activos imobiliários localizados em outros municípios, nomeadamente municípios limítrofes. 

 

Estratégia de Investimento 

No ano de 2011 foram encetadas várias acções de desenvolvimento e comercialização dos 19 
imóveis do Fundo situados no concelho da Maia, nomeadamente: 

- alienação de duas parcelas de um dos imóveis; 

- realização de diversas reparações e benfeitorias; 

- manutenção da carteira de arrendamentos em dois activos imobiliários do Fundo; 

- divulgação dos activos para venda / arrendamento no mercado, no site do Lar Doce Lar em 
http://www.fundimo.imobiliario.com.pt/, bem como bookings e afixação de cartazes nos imóveis 
destinados à venda; 

- outorga de quatro novos contratos de mediação imobiliária com empresas locais; 

- desenvolvimento de projectos para dois imóveis do Fundo, nomeadamente a realização de 
Pedidos de Informação Prévia (PIP). 

O Fundo tem um passivo bancário de 5,96 M€ junto da Caixa Geral de Depósitos. 

 

Avaliação do desempenho 

Em 31 de Dezembro de 2011, os Activos imobiliários que compunham a carteira do Fundo 
totalizavam 11.847.878€ e o valor global líquido era de 5.873.763€.  

Durante o exercício de 2011, os Proveitos totalizaram 411.083€ e os Custos 438.404€, apurando-se 
um Resultado Líquido de -27.321€.  

23 de Fevereiro de 2012 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ”MAIA IMO” 
  

 1

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF) 31-Dez-11

(em euros)

Valor Global

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

     1.3. Outros Projectos de Construção

          Outros

Prédio Urbano Escola EB 1 da Aldeia  , MAIA 105.000

Prédio Urbano Casa de Joaquim Ramalhão  , MAIA 116.019

Prédio Urbano Terrenos na Rua da Fábrica  , MAIA 39.019

Prédio Urbano Antiga Cooperativa  , MAIA 333.802

Prédio Urbano Novo Centro Cívico   , MAIA 101.253

Prédio Urbano Quinta dos Girassóis  , MAIA 1.356.327

Prédio Urbano Lote ao Complexo Desportivo  , MAIA 258.547

Prédio Urbano Lugar das Cardosas  , MAIA 423.404

Prédio Urbano Av. da Igreja I  , MAIA 225.500

Prédio Urbano Av. da Igreja II  , MAIA 387.941

Prédio Urbano Casa de Brás Oleiro  , MAIA 571.424

Prédio Urbano Casa da Rua do Calvário  , MAIA 305.473

Prédio Urbano EB 2,3 de Nogueira  , MAIA 435.909

Prédio Urbano Campo de Futebol de Vermoim  , MAIA 850.454

Prédio Urbano Novo Rumo Sul - Via Periférica, MAIA 889.436

Prédio Urbano Novo Rumo Norte   , MAIA 1.047.163

Prédio Urbano Hipódromo  , MAIA 1.333.049

     1.4. Construções Acabadas

          1.4.1 Arrendadas

           Comércio

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 51.403

           Serviços

Prédio Urbano Tribunal da Maia  , MAIA 2.734.828

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 281.927

7 - LIQUIDEZ

   7.1. À vista

      7.1.2. Depósitos à Ordem 98.225

   7.2. A Prazo

      7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo 100.000

8 - EMPRÉSTIMOS

      8.1 Empréstimos Obtidos -5.965.000

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR

   9.1. - Valores Activos

      9.1.2. Outros 146

   9.2. - Valores Passivos

      9.2.2. Outros -207.487

VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5.873.763
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2011 2010

Activo Mv/Af mv/df Activo Activo

ACTIVO bruto líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 2011 2010

ACTIVOS IMOBILIARIOS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos - - - - - 61 Unidades de participação 6.000.000 6.000.000

32 Construções 11.841.634 82.210 (75.966) 11.847.878 11.753.548 62 Variações patrimoniais - -

34 Adiantamentos por compra de imóveis - - - - - 64 Resultados transitados (77.106) (49.785)

TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 11.841.634 82.210 (75.966) 11.847.878 11.753.548 66 Resultado líquido do exercício (49.131) (27.321)

TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 5.873.763 5.922.894

CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES

24 Unidades de participação - - - - - AJUSTAMENTOS E PROVISÕES

47 Ajustamentos de dividas a receber - -

CONTAS DE TERCEIROS 48 Provisões acumuladas - -

412 Devedores por rendas vencidas - - - - 28.224 TOTAL DAS PROVISÕES ACUMULADAS - -

413+….+419 Outras contas de devedores - - - - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - 28.224 CONTAS DE TERCEIROS

422 Rendimentos a pagar aos participantes - -

DISPONIBILIDADES 423 Comissões e outros encargos a pagar - -

12 Depósitos à ordem 98.225 - - 98.225 35.392 424+…+429 Outras contas de credores 64.069 96.043

13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 100.000 - - 100.000 280.000 432 Empréstimos não titulados 5.965.000 6.005.000

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 198.225 - - 198.225 315.392 44 Adiantamentos por venda de imóveis - -

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 6.029.069 6.101.043

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de proveitos 146 - - 146 34 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

52 Despesas com custo diferido - - - - - 55 Acréscimos de custos 114.911 63.041

58 Outros acréscimos e diferimentos - - - - 18.173 56 Receitas com proveito diferido 28.337 28.250

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 146 - - 146 18.207 58 Outros acréscimos e diferimentos 169 143

TOTAL DOS ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS 143.417 91.434

TOTAL DO ACTIVO 12.040.006 82.210 (75.966) 12.046.249 12.115.371 TOTAL DO PASSIVO 12.046.249 12.115.371

Número total de unidades de participação

em circulação 6.000 6.000 Valor unitário da unidade de participação 978,96 987,15

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIA IMO

(Montantes expressos em Euros)

 
 
 

 
 
 
 
 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO ”MAIA IMO” 
  

 3

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

MAIA IMO

CUSTOS 2011 2010 PROVEITOS 2011 2010

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

711+718        De operações correntes 183.473 151.828 812         Da carteira de títulos e participações - -
COMISSÕES 811+818         Outros, de operações correntes 2.962 2.234

722         Da carteira de títulos e participações - - RENDIMENTO DE TITULOS
723         Em activos imobiliarios - - 822+…+825         Da carteira de títulos e participações - -

724+…+728         Outras, de operações correntes 63.171 63.344 828         De outras operações correntes - -
PERDAS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS GANHOS EM OPER.FINAN E ACT.IMOBILIARIOS

732         Na carteira de títulos e participações - - 832         Na carteira de títulos e participações - -
733         Em activos imobiliarios 39.200 69.847 833         Em activos imobiliarios 26.272 69.847

731+738         Outras, de operações correntes - - 831+838         Outros, de operações correntes - -
IMPOSTOS REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES 

7411+7421         Impostos sobre o rendimento 64.069 65.770 851         De ajustamentos de dividas a receber - -
7412+7422         Impostos indirectos 7.339 60.177 852         De provisões para encargos - -
7418+7428         Outros impostos 637 468

PROVISÕES DO EXERCICIO 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIARIOS 339.531 339.002
751         Ajustamentos de dividas a receber - -
752         Provisões para encargos - - 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES - -
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 59.944 26.929 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 368.765 411.083
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 61 23

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 417.895 438.387 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
882    Ganhos extraordinários - -

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 883    Ganhos de exercicios anteriores 0 0
782          Perdas extraordinárias - - 884+…+888    Outros ganhos eventuais - -
783          Perdas de exercícios anteriores - 17 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 0 0

784+…+788          Outras perdas eventuais - -
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS - 17

66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - - 66 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 49.131 27.321
TOTAL 417.895 438.404 TOTAL 417.895 438.404

Resultados da carteira de titulos - - Resultados eventuais 0 (17)
Resultados de activos imobiliarios 266.658 312.073 Resultados antes de imposto s/ rendimento 14.939 38.449
Resultados correntes (49.130) (27.304) Resultados Liquidos do periodo (49.131) (27.321)

DEMONSTRAÇÃO  DE  RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

(Montantes expressos em Euros)
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DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
 
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO

RECEBIMENTOS:
   Subscrição de unidades de participação 0 0 0 0

PAGAMENTOS:
   Resgates/reembolsos de unidades de participação 0 0
   Rendimentos pagos aos participantes 0 0 0 0

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 0 0

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
   Alienação de activos imobiliários 49.500 0
   Rendimentos de activos imobiliários 367.868 310.893
   Adiantamentos por conta de venda de act. Imob. 5.500 0
   Outros recebimentos de activos imobiliários 0 422.868 0 310.893

PAGAMENTOS:
   Aquisição de activos imobiliários 0 0
   Comissões em activos imobiliários 0 0
   Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 59.991 24.401
   Adiantamentos por conta de compra de act. Imob. 0 0
   Construções/Projectos em Curso+Grandes Reparações 174.358 183.319
   Outros pagamentos de activos imobiliários 0 234.349 0 207.719

Fluxo das operações sobre valores imobiliários 188.519 103.174

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
   Juros de depósitos bancários 2.231 1.827
   Empréstimo 0 5.000
   Outros recebimentos correntes 0 2.231 0 6.827

PAGAMENTOS:
   Comissão de gestão 57.840 58.060
   Comissão de depósito 2.965 2.979
   Impostos e taxas 73.543 67.695
   Taxa de supervisão 0 0
   Empréstimo 40.000
   Juros de Empréstimos 133.554 157.670
   Outros pagamentos correntes 14 307.917 38 286.441

Fluxo das operações  de gestão corrente -305.686 -279.614

OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
   Ganhos extraordinários 0 0 0 0

Fluxo das operações eventuais 0 0

Saldo dos fluxos monetários do período -117.167 -176.440

Disponibilidades no início do período 315.392 491.832

Disponibilidades no fim do período 198.225 315.392

2011 2010

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIA IMO

DEMONSTRAÇÃO  DE  FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

(Montantes expressos em Euros)
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 
(Montantes expressos em Euros) 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado “MAIA IMO” foi autorizado em 27 de Novembro de 2008 
por deliberação da CMVM, tendo iniciado a sua actividade em 31 de Dezembro de 2008. 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fundimo – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Imobiliário, S.A. As funções de banco depositário são exercidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo. As notas, cuja numeração se encontra ausente não são exigidas para efeitos do anexo 
às contas anuais, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO, COMPARIBILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS 
POLITICAS CONTABILISTICAS 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantidos de 
acordo com o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário, estabelecido pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta entidade. 
 
Este Regulamento impõe a divulgação de informação que se destina não só a desenvolver e a comentar os 
valores incluídos nas referidas Demonstrações Financeiras, mas também informações consideradas úteis para 
os participantes do fundo de investimento. 
 
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, foram as 
seguintes: 
 

a) Especialização de exercícios 
 

O Fundo regista os seus proveitos e custos de acordo com o principio da especialização de exercícios, 
sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimentos 
ou pagamento. 
 

b) Comissão de gestão 
 

A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de gestão 
de seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestoras, sendo registada na rubrica de 
“Comissões”. 
 
Segundo o Regulamento de Gestão, a Sociedade Gestora será remunerada por uma comissão anual 
de 0,48 %, calculada e cobrada mensalmente sobre o valor do activo total do Fundo. 

 
c) Comissão de depositário 
 

Esta comissão destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços 
prestados ao Fundo.  
 
A comissão do banco depositário é calculada e cobrada anualmente através da aplicação de uma taxa 
anual de 0,05%, sobre o valor líquido global do Fundo. 

 
d) Comissão de supervisão 
 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo. Este encargo é calculado por aplicação de uma taxa global do Fundo no final de cada mês. Em 
31 de Dezembro de 2011 e 2010, esta taxa ascendia a 0,00266%. Sempre que o montante calculado 
seja inferior a 200 Euros ou superior a 20.000 Euros, a taxa mensal devida corresponderá a um destes 
limites. 
 
 

e) Activos imobiliários 
 

Os terrenos adquiridos pelo Fundo foram registados pelo valor da escritura, acrescido de outras 
despesas relacionadas com a compra. 
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Os terrenos, nos quais estão a ser edificadas construções, incluem o valor de aquisição do terreno e os 
custos já incorridos com as respectivas obras. 
As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas de acordo com os pagamentos 
efectuados, acrescidos das despesas relativas a escrituras, registos e eventuais obras de 
melhoramento ou reconversão. De acordo com a legislação em vigor, os imóveis não são amortizados. 
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de Janeiro, as aquisições de bens imóveis e as respectivas 
alienações são precedidas dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores independentes, 
nomeados de comum acordo entre a Sociedade Gestora e o banco depositário. 
 
 

f) Unidades de participação 
 

O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor líquido global do Fundo, pelo 
número de unidades de participação subscritas. O valor líquido do património corresponde ao somatório 
das rubricas do capital do Fundo, nomeadamente, unidades de participação, resultados transitados e 
resultado líquido do exercício. 

 
 
 
 
1.  VALOR CONTABILÍSTICO VS VALOR MÉDIO DAS AVALIAÇÕES 
 

A rubrica Activos Imobiliários é composta pelos seguintes imóveis: 
 

(em euros)

Valor Contabilistico em 
31/12/2011 (A) 

Média dos valor da
Avaliação (B)

Diferença (B) - (A)

Prédio Urbano Escola EB 1 da Aldeia  , MAIA 105.000 105.000 0

Prédio Urbano Casa de Joaquim Ramalhão  , MAIA 116.019 128.000 11.981

Prédio Urbano Terrenos na Rua da Fábrica  , MAIA 39.019 52.400 13.381

Prédio Urbano Antiga Cooperativa  , MAIA 333.802 399.000 65.198

Prédio Urbano Novo Centro Cívico   , MAIA 101.253 118.000 16.747

Prédio Urbano Quinta dos Girassóis  , MAIA 1.356.327 1.482.550 126.223

Prédio Urbano Lote ao Complexo Desportivo  , MAIA 258.547 304.500 45.953

Prédio Urbano Lugar das Cardosas  , MAIA 423.404 763.000 339.596

Prédio Urbano Av. da Igreja I  , MAIA 225.500 225.500 0

Prédio Urbano Av. da Igreja II  , MAIA 387.941 418.000 30.059

Prédio Urbano Casa de Brás Oleiro  , MAIA 571.424 687.000 115.576

Prédio Urbano Casa da Rua do Calvário  , MAIA 305.473 329.000 23.527

Prédio Urbano EB 2,3 de Nogueira  , MAIA 435.909 604.000 168.091

Prédio Urbano Campo de Futebol de Vermoim  , MAIA 850.454 883.500 33.046

Prédio Urbano Novo Rumo Sul - Via Periférica, MAIA 889.436 1.086.000 196.564

Prédio Urbano Novo Rumo Norte   , MAIA 1.047.163 1.046.000 -1.163

Prédio Urbano Hipódromo  , MAIA 1.333.049 1.554.000 220.951

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 51.403 60.600 9.197

Prédio Urbano Tribunal da Maia  , MAIA 2.734.828 3.352.050 617.222

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 281.927 390.200 108.273

Total 11.847.878 13.988.300 2.140.422

 
 
 

 
2. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 

sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
Fundo, proporcional ao número de unidades que representam.  

 
 O movimento ocorrido no capital do Fundo, durante o exercício de 2011 e 2010, apresenta o seguinte 

detalhe: 
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Descrição
Saldo em         

31-12-2010
 Subscrições  Resgates 

 Distribuição 
Resultados 

 Outros 
 Resultado 

Periodo 
Saldo em         

31-12-2011

Valor Base 6.000.000 - - - - - 6.000.000

Diferença em Sub. Resgates 0 - - - - - 0

Resultados Distribuidos 0 - - - - - 0

Resultados Transitados -49.785 - - - -27.321 - -77.106

Resultado Liquido do Periodo -27.321 - - - 27.321 -49.131 -49.131

SOMA
5.922.894 - - - - (49.131) 5.873.763

Nº Unidade de participação 6.000 6.000

Valor Unidade Participação (unitário) 987,15 978,96

2011

 
 

 
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 

 
 O inventário das aplicações em activos imobiliários em 31 de Dezembro de 2011 é o seguinte: 
 

(em euros)

Área (m2)
Data da

Avaliação 1
Valor da

Avaliação 1
Data da 

Avaliação 2
Valor da 

Avaliação 2
Valor do Imóvel 

1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA

     1.3. Outros Projectos de Construção

          Outros

Prédio Urbano Escola EB 1 da Aldeia  , MAIA 703 31-11-2010 102.000 30-11-2010 108.000 105.000

Prédio Urbano Casa de Joaquim Ramalhão  , MAIA 1.106 01-08-2011 123.000 02-08-2011 133.000 116.019

Prédio Urbano Terrenos na Rua da Fábrica  , MAIA 5.164 20-12-2011 52.000 21-12-2011 52.800 39.019

Prédio Urbano Antiga Cooperativa  , MAIA 1.830 30-11-2010 394.000 30-11-2010 404.000 333.802

Prédio Urbano Novo Centro Cívico   , MAIA 813 30-11-2010 115.000 30-11-2010 121.000 101.253

Prédio Urbano Quinta dos Girassóis  , MAIA 6.400 30-11-2010 1.361.100 30-11-2010 1.604.000 1.356.327

Prédio Urbano Lote ao Complexo Desportivo  , MAIA 1.070 30-11-2010 301.000 30-11-2010 308.000 258.547

Prédio Urbano Lugar das Cardosas  , MAIA 14.482 30-11-2010 708.000 30-11-2010 818.000 423.404

Prédio Urbano Av. da Igreja I  , MAIA 3.182 03-10-2011 223.000 27-09-2011 228.000 225.500

Prédio Urbano Av. da Igreja II  , MAIA 6.375 30-11-2010 408.000 30-11-2010 428.000 387.941

Prédio Urbano Casa de Brás Oleiro  , MAIA 2.588 30-11-2010 663.000 30-11-2010 711.000 571.424

Prédio Urbano Casa da Rua do Calvário  , MAIA 1.330 30-11-2010 314.000 30-11-2010 344.000 305.473

Prédio Urbano EB 2,3 de Nogueira  , MAIA 35.284 30-11-2010 568.000 30-11-2010 640.000 435.909

Prédio Urbano Campo de Futebol de Vermoim  , MAIA 13.374 30-11-2010 875.000 30-11-2010 892.000 850.454

Prédio Urbano Novo Rumo Sul - Via Periférica, MAIA 24.691 30-11-2010 993.000 30-11-2010 1.179.000 889.436

Prédio Urbano Novo Rumo Norte   , MAIA 10.229 30-11-2010 1.019.000 30-11-2010 1.073.000 1.047.163

Prédio Urbano Hipódromo  , MAIA 123.777 30-11-2010 1.419.000 30-11-2010 1.689.000 1.333.049

     1.4. Construções Acabadas

          1.4.1 Arrendadas

           Comércio

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 106 30-11-2010 56.700 30-11-2010 64.500 51.403

           Serviços

Prédio Urbano Tribunal da Maia  , MAIA 800 30-11-2010 3.134.100 30-11-2010 3.570.000 2.734.828

Prédio Urbano Edifício do Ministério Público  , MAIA 288 30-11-2010 365.900 30-11-2010 414.500 281.927

Total 11.847.878

 
 

 
 

7. DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO FUNDO  
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o exercício de 2011 foi o seguinte: 
 

CONTAS Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final

Depósitos à ordem 35.932 1.866.199 (1.803.906) 98.225

Depósitos a prazo 280.000 1.260.000 (1.440.000) 100.000

TOTAL 315.932 3.126.199 (3.243.906) 198.225
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8. DEVEDORES 
 

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, as rendas vencidas tinha o seguinte detalhe: 
 
 
 

2011 2010

RENDAS VENCIDAS - 28.224
   Tribunal da Maia - 25.288
   Ed.Ministério Público - 2.936
   Outros - -

TOTAL - 28.224

 
 

 
 

 
12. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 Nos termos do disposto no artigo 22ª do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos de 

investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objecto de um regime 
especifico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), 
relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada: 

 
        Rendimentos prediais 
 
        Os rendimentos prediais são tributados autonomamente a uma taxa de 20%, a qual incide sobre o valor das 

rendas auferidas, após dedução dos encargos de conservação e de manutenção que tenham sido 
efectivamente suportados com os prédios em causa, desde que tais encargos se mostrem devidamente 
documentados. 

 
        Mais-valias prediais 
 
        As mais-valias prediais resultantes da alienação de imóveis são tributadas autonomamente à taxa de 25%. 

No entanto, apenas 50% da diferença ou saldo positivo entre as mais e as menos-valias realizadas numa 
base anual é passível de imposto, pelo que a taxa efectiva é de 12,5%. 

 
       Não são registados impostos diferidos relativamente às mais-valias potenciais reconhecidas no capital do 

Fundo. 
     

Outros rendimentos 
 
        No tocante às mais-valias que não as decorrentes da alienação de imóveis, a sua tributação é efectuada 

autonomamente, à taxa de 10%, nas mesmas condições que se verificariam caso o respectivo titular fosse 
uma pessoa singular residente em território português. A referida taxa incide sobre a diferença positiva 
entre as mais e as menos-valias obtidas em cada ano. 

 
         No que respeita aos rendimentos obtidos em território português que não tenham a natureza de mais-

valias, a tributação é efectuada por retenção na fonte, como se de pessoa singular residente em território 
português se tratasse, isto é, são tributadas apenas por retenção na fonte, às taxas consagradas em sede 
de IRS para entidades residentes. 

 
        Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2011 e 2010 foram os seguintes: 
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2011 2010

Impostos directos :
    Imposto sobre o rendimento 64.069 65.770
    Imposto de mais-valias - -
    Outros - -

64.069 65.770

Impostos indirectos :
    Imposto de selo 7.339 6.109
    IMI - 54.068
    Outros - -

7.339 60.177

Outros impostos :
    Aplicações financeiras - juros de depositos 637 468

72.045 126.415

 
 
 

15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

2011 2010

Estado e outros Entes Públicos
    - IRC a pagar 64.069 65.770

Outros valores a pagar :
    - Fornecedores

EFIMÓVEIS - 12.100
CBRE - 15.995
OTIS Elevadores - 2.178

0 30.273

64.069 96.043

 
 
 
 
 

16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS  - PASSIVO 
 

Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 

2011 2010

Acréscimos de custos

 -    Juros de empréstimo 52.884 969
 -    Comissões a pagar 7.959 8.004
 -    Outros custos a pagar

IMI 54.068 54.068

114.911 63.041
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17. COMISSÔES 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

2011 2010

    Comissão de Gestão 57.820 57.965

    Comissão de Depositário 2.941 2.965

    Taxa de supervisão 2.400 2.400

    Comissão de Garantia - -

    Outras comissões 11 14
--------------- ---------------

63.171 63.344

 
 
 
 
 

18. JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS 
 

Esta rubrica inclui os juros de depósitos à ordem e a prazo. 
 
 
 
 
 
19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 

Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

2011 2010

Seguros 8.248 8.274

Conservação 7.573 547

Reparação 1.914 226

Higiene e Limpeza - 1.104

Auditoria 3.075 3.013

Avaliação de Act.Imobiliários 35.054 -

Publicidade e Marketing 341 13.705

Certificação Energética 1.451

Registos e Notariado 83 60

Taxas e Licenças 2.206

59.945 26.929

 
 
 
 

20. GANHOS E PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
Os “Ajustamentos favoráveis e desfavoráveis em activos imobiliários” correspondem aos ajustamentos pela 
valorização dos imóveis que nos termos de Decreto-Lei nº 13/2005, de 7 de Janeiro são registados em 
resultados do exercício. 
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