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1. Enquadramento macroeconómico 

 

1.1 Crescimento económico 

As estatísticas divulgadas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), apontam para um crescimento 

de 3,0% do produto mundial em 2013, em linha com 

os 3,1% registados em 2012. O crescimento da 

produção nos países desenvolvidos e nas economias 

emergentes e em desenvolvimento também deverá 

apresentar valores próximos dos registados em 2012, 

na ordem dos 1,3% e 4,7%, respectivamente.  

 

          
                          Fonte: FMI 
 
As projecções do FMI apontam para uma melhoria 

das condições económicas em 2014, com um 

crescimento esperado da produção de 2,2% nas 

economias avançadas e de 5,1% nas economias 

emergentes e em desenvolvimento. 

No entanto, os riscos associados a níveis de inflação 

particularmente baixos nas economias desenvolvidas, 

a incerteza quanto à total recuperação da estabilidade 

financeira na zona euro e as dúvidas quanto à 

orientação das políticas macroeconómicas por parte 

das economias emergentes e em desenvolvimento, 

podem condicionar de forma significativa a 

recuperação da actividade económica em geral. 

 

Segundo dados do Banco Central Europeu (BCE), o 

PIB da área do euro caiu 0,4% em 2013, 

antecipando-se uma inversão do ciclo económico, 

com um crescimento esperado de 1,1% em 2014 e 

1,5% em 2015. Estima-se que a generalidade dos 

países da área do euro venha a registar aumentos da 

produção em 2014-2015, com excepção do Chipre e 

Eslovénia para os quais se prevê uma contracção do 

produto pelo terceiro ano consecutivo.  

 

 

 
No que se refere à economia portuguesa, a projecção 

mais recente divulgada pelo Banco de Portugal, 

aponta para uma contracção de 1,5% do PIB em 

2013. Esta diminuição deve-se principalmente à 

queda do investimento (-8,4%), mas também à 

diminuição do consumo privado (-2,0%) e consumo 
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público (-1,5%). Em contrapartida, as exportações 

líquidas contribuíram positivamente para o produto 

nacional, com as exportações a registar um 

crescimento anual na ordem dos 5,9% em 2013.  

As projecções do Banco de Portugal apontam para o 

retorno a níveis de crescimento económico positivos 

em 2014 e 2015, estimados em 0,8% e 1,3%, 

respectivamente, neste ponto estamos mais 

optimistas e esperamos que o crescimento do PIB 

venha a ser de 1,3% em 2014 e de 1,8% em 2015.  
 

 
 

A recuperação da actividade económica reflecte 

expectativas de retorno ao crescimento do consumo 

privado, ainda que moderado, e em especial a retoma 

do investimento, acompanhado pelo crescimento 

moderado das exportações líquidas.  
 

 

A inversão esperada no consumo privado, quer de 

bens duradouros quer de bens não duradouros, 

reflecte a expectativa de crescimento gradual do 

rendimento disponível das famílias, num quadro de 

moderação salarial e do efeito das medidas de 

consolidação orçamental com reflexo na tributação 

directa dos particulares, e da continuação da 

diminuição do endividamento das famílias. Neste 

contexto, a taxa de poupança tenderá a estabilizar, 

mantendo-se em níveis historicamente elevados. 

 

 
 

 Após a forte queda acumulada do investimento ao 

longo dos últimos anos, prevê-se uma inversão no 

comportamento desta rubrica, com particular 

destaque para o investimento empresarial privado. 

Não obstante os níveis de alavancagem financeira das 

empresas permanecerem elevados, espera-se que a 

recuperação gradual dos níveis da procura e a 

progressiva melhoria das condições de financiamento 

(em termos de volume concedido e taxa praticada) 

permitam avançar com decisões de investimento até 

agora adiadas, aguardando-se igualmente uma 

evolução favorável ao nível do investimento 

residencial. Já o investimento público deverá 

permanecer sem alterações assinaláveis, dada a 
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manutenção das condições restritivas impostas pela 

necessidade de consolidação orçamental. 

Por sua vez, a queda do consumo público deverá 

intensificar-se em 2014, como resultado da esperada 

diminuição nas despesas com pessoal (por via da 

redução do número de funcionários e do salário 

médio), encargos com pensões, prestações sociais, e 

despesa com consumos intermédios. 
 

 
 

A evolução favorável das exportações líquidas em 

2013, com um crescimento estimado das exportações 

de 5,9% e um aumento das importações de apenas 

2,7%, veio incrementar a capacidade de 

financiamento da economia portuguesa, tendência 

que se espera se venha a intensificar no período de 

2014-2015, com a acumulação de excedentes na 

balança corrente. 
 

 
 

O desempenho da economia portuguesa, num futuro 

próximo, encontra-se condicionado tanto por 

factores de natureza externa como interna.  

Os riscos associados à possibilidade de uma 

recuperação mais fraca e lenta da actividade mundial 

e dos fluxos comerciais a nível global, podem 

penalizar o comportamento das exportações, e a 

incerteza quanto à evolução do rendimento 

permanente e do rendimento real disponível das 

famílias podem retardar a esperada recuperação do 

consumo privado, com impactos indesejáveis no 

crescimento do produto. Os riscos de persistência da 

crise da dívida soberana e de um aumento mais 

acentuado das taxas de juro de longo prazo na zona 

euro, e a incerteza quanto às necessidades e 

capacidade de ajustamentos orçamentais a curto 

prazo podem dificultar o processo de consolidação 

orçamental e financiamento da economia nacional. A 

tendência de abrandamento generalizado da inflação, 

quer nas economias desenvolvidas quer nas 

economias emergentes e em desenvolvimento, 

continua a constituir um risco deflacionista não 

negligenciável. 

 

1.2 Mercado de trabalho 

Em termos médios anuais, os indicadores do 

mercado trabalho pioraram face a 2012, registando-se 

um aumento do número de desempregados (1,8%) e 

uma diminuição do emprego (-2,6%), acompanhadas 

pela quebra na população activa (1,9%) e na taxa de 

actividade (0,6 p.p.). A redução do emprego foi 

particularmente expressiva nos sectores intensivos 

em mão de obra menos qualificada, como a 

construção, e o desemprego de longa duração 

aumentou de forma significativa, quer em número de 

indivíduos quer em percentagem da população activa. 
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A taxa de desemprego média anual fixou-se em 

16,3% em 2013, representando um aumento de 0,6 

p.p. em relação ao ano anterior.  
 

 
 
Ainda assim, uma análise aos indicadores mensais e 

trimestrais permite constatar uma evolução favorável 

ao longo de 2013, com descidas sucessivas da taxa de 

desemprego e abrandamento da queda do emprego. 

Embora as perspectivas de recuperação da actividade 

económica permitam antever uma melhoria das 

condições do mercado trabalho, mantêm-se as 

expectativas de moderação salarial e da redução dos 

níveis de emprego no sector público. 

 

1.3 Inflação 

A taxa de inflação para a economia portuguesa, 

medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), 

foi de 0,3% em 2013, traduzindo uma queda 

acentuada face aos 2,8% registados em 2012.  

Esta moderação na evolução dos preços dos bens e 

serviços resultou em grande parte da queda dos 

preços dos produtos industriais energéticos (-0,7%), a 

qual tem subjacente a diminuição do preço dos 

combustíveis mas também a dissipação do efeito do 

aumento da taxa do IVA sobre a electricidade e gás 

natural.  

A análise do IPC por classes de despesa evidencia o 

abrandamento significativo do crescimento dos 

preços na classe de “habitação, água, electricidade, 

gás e outros combustíveis” (de 8,7% para 2,2%), 

constituindo ainda assim uma das classes que mais 

contribuiu para a subida dos preços, a par das 

rubricas de “bebidas alcoólicas e tabaco” (4,0%) e 

“produtos alimentares e bebidas não alcoólicas” 

(1,9%). Por sua vez, as classes de “vestuário e 

calçado” e “transportes” registaram as maiores 

descidas de preços (-3,3% e -1,6%, respectivamente). 

 

 
 

O índice de preços na produção industrial também 

registou um crescimento moderado de 0,2% em 

2013, acompanhado pela diminuição do índice dos 

custos do trabalho (-0,2%). 

As expectativas quanto à inflação permanecem 

moderadas a curto prazo, com algumas pressões 

ascendentes associadas ao maior dinamismo da 

procura externa e ao possível aumento do preço das 

importações, mas compensadas pelo ainda contido 

dinamismo da procura interna, pela continuação das 

condições adversas no mercado trabalho, moderação 

salarial e descida do preço do petróleo. Estima-se que 

a taxa de inflação para a economia portuguesa se 
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situe em torno dos 0,8% em 2014 e 1,2% em 2015, 

níveis historicamente reduzidos. 

 

1.4 Matérias-primas 

Em 2013, o preço médio do brent foi de 81,7 €/barril, 

caindo 5,7% face ao ano anterior (86,6 €/barril), 

tendo fechado o ano nos 80,8 €/barril. 

 

 

      
 

Em termos prospectivos, os participantes no 

mercado esperam que os preços do petróleo 

continuem a descer no médio prazo, em resultado da 

diminuição esperada na procura se prever mais forte 

do que a redução da oferta nos mercados 

internacionais, sendo certo que estas expectativas se 

encontram condicionadas pelos efeitos decorrentes 

de uma eventual intensificação da instabilidade e 

conflitos nos países do Médio Oriente e Norte de 

África. 
 

 

 
 

No mercado do gás natural os preços evoluíram de 

forma diferenciada nos principais países produtores, 

sendo mais baixos nos EUA quando comparados 

com os preços na Europa e nos países asiáticos. Os 

níveis globais de procura continuam em crescimento, 

quer em termos de quantidades consumidas quer em 

termos de expansão da utilização desta matéria-prima 

num conjunto mais alargado de actividades, com 

destaque para o sector industrial e dos transportes. A 

descoberta de novas reservas de gás natural e os 

melhoramentos tecnológicos usados na sua 

exploração têm permitido uma forte expansão da 

oferta e contribuído para a manutenção de preços 

historicamente baixos no mercado internacional, 

tendência que deverá manter-se a curto prazo. 

 
 

 
 
 
O preço da maioria das matérias-primas não 

energéticas seguiu uma trajectória descendente em 

2013 e não se perspectiva uma inversão desta 

tendência a curto prazo. O preço dos metais, em 

termos agregados, é o que tem acusado maiores 

quedas nos últimos anos embora permaneçam em 

níveis historicamente elevados. A sua evolução a 

curto prazo continuará a reflectir a expansão da 

oferta mas dependerá em grande medida da evolução 

da procura por parte da China, a qual representa 

cerca de 45% do consumo global de metais. No 
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segmento dos metais preciosos perspectiva-se que os 

preços continuem em queda, na medida em que os 

investidores institucionais cada vez menos vêem esta 

mercadoria como um activo alternativo que ofereça 

um “porto seguro”. As perspectivas para o mercado 

dos produtos agrícolas também são de descida dos 

preços, principalmente no sector das gramíneas, mas 

com excepções em algumas categorias de produtos. 

No segmento das matérias-primas, como o algodão e 

a borracha natural, perspectiva-se uma estabilização 

dos preços, em linha com o comportamento mais 

recente destas mercadorias. 

 

1.5 Mercados financeiros 

No mercado monetário, as taxas de juro Euribor 

continuam a registar níveis médios mais baixos do 

que nos anos anteriores, mas o fecho de 2013 

apresentou valores ligeiramente superiores aos de 

2012. Em 31 de Dezembro de 2013, as taxas Euribor 

a 1, 3, 6 e 12 meses situavam-se em 0,21%, 0,27%, 

0,37% e 0,54%, respectivamente, tendo apresentado 

uma trajectória de subida no decurso do ano, ainda 

que muito ténue. 

 

 
 
O BCE manteve uma orientação acomodatícia da 

política monetária, tendo reduzido por duas vezes as 

taxas de juro de referência, em Maio e Novembro de 

2013. À data actual, a taxa de juro das operações 

principais de refinanciamento é de 0,25% e as taxas 

da facilidade permanente de absorção e de cedência 

de liquidez estão nos 0,00% e 0,75%, 

respectivamente. O BCE mantém a intenção de 

continuar a apoiar a recuperação económica da zona 

euro, assegurando níveis de liquidez compatíveis, 

pelo que as taxas directoras deverão permanecer em 

níveis historicamente reduzidos. 

Mesmo num contexto de taxas de juro baixas, em 

2013 o mercado do crédito em Portugal permaneceu 

restritivo, com uma redução de cerca de 6,3% nos 

empréstimos concedidos às sociedades não 

financeiras e uma queda na ordem dos 4,5% nos 

empréstimos concedidos às famílias. 

 

 
           
 

As condições de restritividade no acesso ao crédito 

foram essencialmente ditadas pela incerteza quanto 

às perspectivas de recuperação económica, pela 

deterioração das perspectivas para determinados 

sectores de actividade ou empresas específicas, pela 

deterioração das perspectivas para o mercado da 

habitação e pela diminuição da capacidade dos 

consumidores em assegurarem o serviço da dívida. 

Ainda assim, as condições de restritividade aliviaram 

um pouco nos casos de empréstimos/linhas de 

crédito a pequenas e médias empresas (PME’s) e 

TAXAS DE JURO DO MERCADO MONETÁRIO 
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empréstimos de curto prazo, especialmente no caso 

das empresas exportadoras. A melhoria da posição de 

liquidez de alguns bancos, a pressão exercida pela 

intensificação da concorrência entre as instituições de 

crédito, e as expectativas mais favoráveis quanto à 

actividade económica, contribuíram para um 

aligeiramento das condições de restritividade, 

continuando a verificar-se um aumento na 

diferenciação com base no spread aplicado aos 

diferentes perfis de risco. 

 

 
           
 

De acordo com os inquéritos aos bancos publicados 

pelo Banco de Portugal, a procura de empréstimos 

por parte das empresas e particulares manteve-se 

relativamente estável, em termos globais.  

No segmento dos empréstimos para aquisição de 

habitação registou-se uma ligeira diminuição da 

procura em resultado da deterioração das condições 

económicas e dos níveis de confiança das famílias, a 

par da necessidade de fazer face a despesas de 

consumo corrente não relacionadas com a aquisição 

de habitação, num quadro de diminuição do 

rendimento disponível. No segmento empresarial, a 

procura de empréstimos foi principalmente dirigida 

ao financiamento de existências, fundo de maneio e 

reestruturação de dívida e não tanto para fins de 

investimento e reestruturação empresarial. 

A curto prazo, as instituições financeiras antecipam 

um aumento da procura de financiamento por parte 

das PME’s, predominantemente com natureza de 

curto prazo, e um aumento da procura de 

financiamento para consumo e outros fins, por parte 

dos particulares. No entanto, os critérios e condições 

de acesso ao crédito, deverão permanecer 

praticamente inalterados, em especial no que se 

refere ao crédito a particulares.   

 

Nos mercados obrigacionistas verificou-se uma 

descida da generalidade das taxas de rendibilidade, 

reflexo da melhoria das perspectivas de crescimento 

económico e da orientação acomodatícia da política 

monetária do BCE, contribuindo para a diminuição 

dos prémios de risco associados aos emitentes 

portugueses.  

Apesar do acesso a financiamento de mercado por 

parte do Estado português continuar condicionado e 

do mercado da dívida portuguesa ter exibido um 

comportamento misto em 2013, a avaliação global foi 

positiva, com duas emissões de longo prazo, e várias 

outras de prazos mais curtos e com instrumentos 

diversificados, revelaram-se bem-sucedidas. Não 

obstante as condições de acesso aos mercados para o 

sector privado também permanecem restritivas, 

foram realizadas emissões de dívida por parte de 

alguns bancos e sociedades não financeiras de grande 

dimensão em 2013. 
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No final de 2013, o stock da dívida directa do Estado 

português ascendia a 204,3 mil milhões de euros, 

cerca de 5% acima do nível registado em Dezembro 

de 2012, tendo-se procedido a amortizações no valor 

88,7 mil milhões de euros, com o Tesouro a registar 

um saldo de 15,3 mil milhões em disponibilidades no 

fecho do ano. As novas emissões realizadas em 2013 

ascenderam a 99,5 mil milhões de euros, dos quais 

apenas 10,0 mil milhões foram ao abrigo do 

Programa de Assistência Económica e Financeira da 

UE e FMI, sendo que o stock da dívida ao abrigo 

deste Programa, no valor de 71,1 mil milhões de 

euros, representa cerca de 35% do total.  

 

 
            
 

A taxa média de rendibilidade das Obrigações do 

Tesouro a 10 anos registou alguma volatilidade ao 

longo do ano fixando-se nos 6,04% em Dezembro 

de 2013, comparativamente aos 7,25% em finais de 

2012, tendo caído novamente em Janeiro de 2014 

para 5,21 %. O diferencial das taxas de rendibilidade 

da dívida pública portuguesa face à alemã manteve 

uma trajectória de descida, fixando-se em 3,43 

pontos percentuais.  

O Instituto de Gestão do Crédito Público fez saber 

que a estratégia de financiamento para 2014 

continuará a combinar o financiamento via Programa 

de Ajustamento Económico e Financeiro com a 

emissão de títulos de dívida pública nos mercados 

financeiros. Serão exploradas oportunidades para 

realizar operações de troca e recompras de títulos e 

reintroduzidos leilões de Obrigações do Tesouro 

para promover a liquidez do mercado e um 

funcionamento eficiente dos mercados primário e 

secundário.  

Os observadores do mercado estão optimistas mas 

continuam atentos aos riscos colocados pela elevada 

sensibilidade das yields obrigacionistas aos 

desenvolvimentos globais do mercado, pela 

necessidade de manter um sentimento de mercado 

favorável que exigirá um compromisso sólido ao 

nível da estabilidade política e da execução do 

programa de ajustamento, pelos riscos de deflação na 

zona euro e pelo impacto que as medidas futuras da 

Reserva Federal Americana poderá desencadear nas 

yields das obrigações de um vasto grupo de 

emissores de dívida. 
 

 
 

Nos mercados bolsistas mais relevantes, a 

generalidade dos índices de cotações de acções 

encerraram o ano de 2013 com ganhos. No último 

ano, o índice Dow Jones Euro Stoxx 50 acumulou 

um ganho de 17,9%, o índice Standard & Poor’s 500 

valorizou 29,6% e o índice Nikkei 225 valorizou 

52,4%. Os principais mercados com perdas 

relevantes foram o Brasil e a China com os 
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respectivos índices Bovespa e SSE Composite a 

registarem perdas acumuladas de 17,6% e -6,7%. 

Os países da zona euro também registaram ganhos 

significativos em 2013, apoiados pelas medidas do 

Banco Central, com o PSI-20 a valorizar 15,9%, o 

melhor ano desde 2009. As principais empresas que 

contribuíram para este resultado operam em diversos 

sectores de actividade, com destaque para algumas 

das empresas do sector da construção, 

comunicações, banca, energia e distribuição. Os 

analistas acreditam que a bolsa portuguesa vai 

continuar a valorizar em 2014, acompanhando a 

retoma da economia, a saída do programa da troika e 

uma previsível descida nos títulos de dívida a longo 

prazo, que tenderão a estimular o interesse pelo 

mercado bolsista e imobiliário. 
 

 
 
No mercado cambial, o euro foi a moeda com 

melhor desempenho entre os países desenvolvidos, 

registando uma valorização média anual de 3,4% face 

ao dólar americano, 4,7% face à libra esterlina, 14,4% 

em relação ao real brasileiro e 26,5% face ao iene 

japonês. Em termos nominais efectivos (taxa de 

câmbio face às moedas dos 20 principais parceiros 

comerciais da zona euro) a valorização média anual 

foi de 5,3% em 2013.  

A apreciação do euro, acompanhada por níveis de 

inflação e taxas de juro reais muito baixos, pode criar 

dificuldades à recuperação da actividade económica 

da zona euro e às exportações portuguesas dirigidas a 

países fora da área do euro.  

 
2. Mercado imobiliário português 

 

A performance do mercado imobiliário em Portugal, 

no exercício de 2013, fica marcada pela: 

• Continuação da forte redução dos níveis de 

alavancagem nos negócios imobiliários. As 

verdadeiras oportunidades estão apenas acessíveis 

aos investidores que dispõem de capitais próprios. 

• Continuação da tendência do reequilíbrio de 

poderes entre inquilinos e senhorios em desfavor 

destes últimos. Os senhorios têm adoptado uma 

postura flexível em matéria de negociação de 

carências, reduções de rendas, racionalização de 

espaços, comparticipação em obras, 

progressividade das rendas, …, sacrificando a 

rentabilidade em favor da ocupação dos espaços. 

• Manutenção da pressão vendedora por parte das 

instituições de crédito nacionais, não só sobre os 

activos que detinham, como sobre os que 

continuam a executar. 

• Tímido regresso dos investidores institucionais 

estrangeiros ao mercado português. 

• Continuação da contracção da actividade de 

construção, comum aos diferentes segmentos do 

imobiliário. 

 

2.1 Habitação 

O mercado imobiliário, no segmento habitacional, 

teve no exercício de 2013 a sua performance marcada 

pela: continuação da quebra do rendimento 
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disponível das famílias, inversão da tendência da taxa 

de desemprego, ligeiro aliviar das restrições na 

concessão de crédito à habitação acompanhadas por 

uma redução generalizada dos “spreads” (embora 

permaneçam em níveis demasiado elevados), da 

redução dos valores de avaliação por parte dos 

bancos, imposição de níveis de alavancagem 

historicamente baixos por parte da banca.  
 

 
             Fonte: INE 

 

Segundo dados do INE, em 2013 o valor médio de 

avaliação fixou-se em 1.006 euros/m2, o que se 

traduziu numa diminuição de 2,8% relativamente ao 

ano anterior. Todas as regiões registaram variações 

negativas entre 2012 e 2013, destacando-se, pela 

intensidade apresentada, as regiões do Alentejo (-

4,7%) e do Algarve (-4,9%). 

 

2.2 Retalho 

Ausência de abertura de novos centros comerciais, 

em que os investimentos têm sido canalizados para a 

remodelação e modernização dos espaços mais 

antigos e desfasados dos actuais padrões de 

consumo. Em simultâneo os centros comerciais têm 

procurado estimular a sua procura através da 

recomposição pontual da sua oferta. 

A dinamização do comércio de rua manteve-se, 

traduzida num ritmo relevante de aberturas de novas 

insígnias nas principais ruas de Lisboa e do Porto, 

assim como na abertura de lojas por parte de marcas 

que operavam apenas em centros comerciais bem 

como no surgimento de alguns formatos comerciais 

inovadores. 

A manutenção de elevados níveis de desemprego, a 

sobrecarga fiscal, a quebra do consumo e a redução 

do rendimento disponível das famílias tem mantido 

sobre pressão este segmento de mercado, isto apesar 

de já se identificar uma recuperação dos níveis de 

confiança na economia e de se identificarem sinais de 

algum alívio no acesso ao crédito. 
 

 

A continuação do declínio do volume de facturação 

da generalidade dos lojistas, conjugado com elevados 

níveis de desocupação, exerceu ao longo dos últimos 

três anos uma assinalável pressão baixista sobre as 

rendas e o valor dos imóveis. 

 

2.3 Escritórios 

O desequilíbrio entre a oferta e a procura, que 

conduziu a taxas de desocupação em níveis record, 

manteve a pressão sobre as rendas em baixa, sendo a 

excepção a esta tendência as rendas do segmento 

prime. Esta pressão tem sido parcialmente mitigada 

pela quase ausência de novos projectos, o que 
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também tem incentivado a reabilitação dos espaços 

afectos a escritórios. 

A procura da mudança de instalações continua a ser 

uma nota dominante do mercado nestes três últimos 

anos. Subjacente a esta mudança de instalações está a 

adopção de estratégias de redução de custos de 

forma mais generalizada e agressiva por parte das 

diferentes empresas, em que a redução das 

necessidades em matéria de recursos humanos as leva 

a procurar uma diminuição da área e/ou numa 

redução dos valores de arrendamento. No caso da 

mudança de instalações tornou-se comum a 

concessão de períodos de carência, o alargamento 

destes prazos, assim como as comparticipações no 

“fit-out” das instalações. Nos novos contractos 

identifica-se uma tendência para a adopção do 

conceito de rendas progressivas. 

 

2.4 Indústria e logística 

A procura de uma maior racionalização dos custos, 

por parte dos operadores industriais e logísticos, em 

reposta à quebra no consumo interno, tem-se 

traduzido na renegociação dos contratos de 

arrendamento, assistindo-se a uma redução das áreas 

ocupadas e/ou das rendas praticadas, a exemplo do 

constatado no segmento dos escritórios. 

Os níveis de actividade económica perspectivados 

para 2014 fazem antever que a pressão sobre os 

preços e as rendas se atenue, no entanto o elevado 

volume de oferta disponível continuará a exercer 

uma pressão no sentido da baixa por um longo 

período. 

 

2.5 Turismo 

Na hotelaria as características mais marcantes deste 

ano foram o aumento do volume de dormidas em 

todas as regiões, a redução da taxa de ocupação, a 

subida dos preços médios ao balcão e o incremento 

dos gastos por quarto, daqui resultando um 

acréscimo dos proveitos. 

No ano de 2013, os estabelecimentos hoteleiros 

acolheram 14,4 milhões de hóspedes (+4,2% que em 

2012) e registaram 41,7 milhões de dormidas 

(+5,2%). Este resultado baseou-se nos mercados 

externos, já que as dormidas de residentes tiveram 

uma ligeira redução. A evolução dos proveitos foi 

igualmente positiva em 2013. 
 

 

 
Fonte: INE 
 

 

Os elevados volumes de investimento no lançamento 

de novas unidades, acompanhados por níveis de 

alavancagem significativos, em face da retracção da 

procura e das restrições ao crédito, provocou, neste 

últimos anos, o colapso de um número significativo 

de grupos hoteleiros e o parar de uma quantidade 

relevante de projectos em curso. Por sua vez, o 

enquadramento atrás descrito potencia o poder de 

mercado dos grandes operadores turísticos em 

desfavor dos grupos hoteleiros. 
 

 

 
        Fonte: INE 
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No domínio do turismo residencial, as medidas 

implementadas no âmbito do denominado “Golden 

Visa”, concebidas com o objectivo de atrair, 

sobretudo, o investimento imobiliário com origem na 

China, Angola, Brasil e por parte dos reformados 

residentes no Norte da Europa, já terão permitido 

captar cerca de 307 milhões de euros, dos quais 272 

milhões (88,8%) através de investimento imobiliário. 

Neste âmbito foram atribuídos 471 Golden Visa, dos 

quais 399 a Chineses. 

Num contexto de retracção da procura no mercado 

imobiliário o impacto desta medida assume uma 

importância acrescida, abrindo a possibilidade de se 

estabelecerem canais permanentes de investimento 

imobiliário a partir de novas zonas geográficas. 

 

2.6 Investimento 

Se em 2012 o investimento estrangeiro no sector 

imobiliário tinha visto a sua atractividade fortemente 

penalizada pelo enquadramento macroeconómico 

nacional e pelos sucessivos downgrades da dívida 

pública, o ano de 2013 trouxe os primeiros sinais da 

retoma da confiança por parte dos investidores, 

enquadrada pela divulgação recorrente ao longo do 

ano dos mais diferentes indicadores económicos, em 

que todos foram indiciando a inversão do ciclo 

negativo. 

A manutenção de uma elevada aversão ao risco, a 

preferência por activos prime, a procura de contratos 

de longa duração e de inquilinos financeiramente 

sólidos, assim como a procura de elevadas yields são 

alguns dos aspectos que sobressaem. 

 

 
 

A quebra dos preços dos últimos anos, o actual nível 

das yields dos mais diversos segmentos, a 

continuação da evolução favorável das finanças 

públicas, a perspectiva da consolidação da inversão 

do ciclo económico e a oferta de um grande e 

diversificado conjunto de activos imobiliários, 

permitem-nos dizer que estão reunidas as condições 

para a retoma do investimento estrangeiro. 

 

3. Fundos de Investimento Imobiliário 

 

O dinamismo do mercado dos Fundos Imobiliários, 

quando medido através do crescimento líquido do 

número de fundos (22 em 2007, 28 em 2008, 20 em 

2009, 9 em 2010, 3 em 2011, -7 em 2012 e neutro em 

2013) tem vindo a atenuar-se de forma relevante 

desde 2008. Esta performance decorre do arrastar de 

um conjunto de situações que já se constataram em 

anos anteriores, como sejam, o quadro 

macroeconómico negativo, a crise no mercado 

imobiliário, as dificuldades crescentes no acesso ao 

crédito e a perda de competitividade fiscal dos 

Fundos Imobiliários. 
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De acordo com os dados divulgados pela Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários, em Dezembro 

de 2013 encontravam-se activos 238 Fundos de 

Investimento Imobiliário Fechados (destes 103 são 

FEIIF) e 18 Fundos de Investimento Imobiliário 

Abertos (destes 4 são FEIIA e 3 são FUNGEPI). Os 

256 Fundos em actividade no final de 2013, o mesmo 

número que no ano anterior, reflectem em termos 

líquidos a criação de um fundo aberto e a liquidação 

de um fundo fechado. 

Os Fundos Especiais de Investimento Imobiliário 

(FEII), que apenas foram introduzidos em Portugal 

em 2005, ascendem actualmente a 107 (103 fechados 

e 4 abertos). O sucesso deste conceito obtido junto 

dos investidores resulta da sua maior flexibilidade, 

sobretudo quanto ao tipo de imóveis em que podem 

investir, quanto aos níveis de concentração dos 

investimentos e exposição aos inquilinos e quanto 

aos níveis de endividamento permitidos. 

 
 

No que respeita ao valor dos activos sob gestão, o 

montante gerido pelos Fundos de Investimento 

Imobiliário Fechados, em 31 de Dezembro de 2013, 

ascendia a 8.140,4 milhões de euros, o que traduz um 

crescimento de 1.118,5 milhões/+15.93% face ao 

ano anterior, já os activos geridos pelos Fundos de 

Investimento Imobiliário Abertos evoluíram em 

sentido contrário, tendo encerrado o ano nos 4.974,1 

milhões de euros o que traduz um decréscimo de 

130,7 milhões/-2.56% face a 2012. 

O volume de activos geridos pelos Fundos Fechados 

tem vindo a conhecer sucessivos máximos ao longo 

dos anos, enquanto o volume de activos geridos 

pelos Fundos Abertos, depois do máximo de 2010, 

tem vindo a registar decréscimos contínuos. 

Em termos agregados o mercados dos Fundos 

Imobiliários apresentou, excepto em 2011 (-1.79+%), 

sucessivos crescimentos deste 2001. Em 2013 o 

volume de activos sob gestão cresceu 8.15%. 
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O melhor comportamento dos Fundos Fechados em 

2013 vem na linha de evolução de longo prazo de 

ganho de quota de mercado por parte dos Fundos 

Fechados face aos Fundos Abertos. 

No ano 2000 e peso dos Fundos Fechados era de 

33.69%, tendo progredido de forma regular até 

atingir uma quota de 60.93% em 2008. Depois da 

inflexão desta tendência nos anos de 2009 e 2010, os 

Fundos Fechados fecharam o exercício de 2013 com 

um peso de 62.07%. Esta recuperação de quota 

resulta do intensificar dos movimentos de resgate 

nos Fundos Abertos, que acompanhou o deteriorar 

da envolvente macroeconómica, as restrições 

crescentes ao crédito, a subida dos juros dos 

depósitos e a redução do rendimento disponível das 

famílias. 

A exemplo do já referido no passado, consideramos 

que o crescimento da indústria dos Fundos 

Imobiliários terá o seu principal motor nos Fundos 

Fechados. 
 

 
Desde 2010 o saldo médio dos Fundos Fechados 

cresceu 26.48%, fixando-se actualmente nos 34,2 

milhões de euros, tendo o saldo médio dos Fundos 

Abertos evoluído em sentido contrário, regredindo 

21.21%, para os 276,3 milhões de euros. 
 

 
 

A evolução das comissões de gestão e de depósito 

dos FII nos últimos anos aponta evidencia: 

- uma convergência das comissões de depósito 

praticadas nos Fundos Abertos (0.100%) e nos 

Fundos Fechados (0.100%). Em 2007 estas 
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comissões eram de 0.100% para os Fundos Fechados 

e de 0.150% para os Fundos Abertos. 

- a persistência de um diferencial das comissões de 

gestão praticadas nos Fundos Abertos (0.91%) e nos 

Fundos Fechados (0,62%).  

Da análise agregada da estrutura de activos que 

compõem as carteiras dos Fundos de Investimento 

Imobiliários devemos salientar que: 

- os níveis de liquidez dos Fundos Imobiliários 

(abertos e fechados) depois de atingirem em 2011 o 

seu ponto mínimo (4.0%), registaram um assinalável 

crescimento face a 2012, progredindo 390,7 milhões 

de euros/+62.1%, fixando-se no final do exercício de 

2013 nos 6.9% do VLGF. No entanto, quando vistos 

isoladamente apresentam valores muito díspares, os 

Fundos Fechados têm 10.0% do seu VLGF 

representado por liquidez e os Fundos Abertos 

apenas 1.89%. 

- os níveis de alavancagem dos Fundos Imobiliários 

registaram uma assinalável redução, com os 

empréstimos a representarem, em Dezembro de 

2013, 20.3% do VLGF (compara com 26.4% em 

2012 e 27.9% em 2011), o que traduz uma redução 

do volume de créditos em 531,3 milhões de euros. 

- a composição das carteiras dos fundos de 

investimento imobiliários nacionais continua a 

demonstrar uma falta de apetência dos gestores dos 

fundos imobiliários pelo investimento no exterior 

(inexistente em final de 2013). 

 

4 - Caracterização do Patrimóvel I – Fundo de 

Investimento Imobiliário Fechado 

 

O Fundo é um fundo de investimento imobiliário, 

fechado, constituído por subscrição particular, de 

distribuição parcial de rendimentos. 

A constituição e funcionamento dos fundos de 

investimento imobiliário obedece ao disposto no art. 

48º, nº2 do Decreto-Lei 60/2002, de 20 de Março, na 

redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 

13/2005, de 7 de Janeiro (Regime Jurídico dos 

Fundos de Investimento Imobiliário, doravante 

R.J.F.I.I.). 

O Fundo tem a duração inicial de 10 anos, contados 

a partir da data da sua constituição, podendo a sua 

duração ser prorrogada por um ou mais períodos de 

5 ou 10 anos. 

O Fundo foi autorizado pela C.M.V.M. em 13 de 

Junho de 2006, com 2 participantes e foi constituído 

em 1 de Setembro de 2006. 

 

O capital inicial do Fundo foi de 8.000.000 € (oito 

milhões de euros), a que corresponderam 8.000.000 

unidades de participação no valor unitário de 1,00 € 

(um euro), integralmente subscritas em numerário. 

 

A administração, gestão e representação do Fundo 

competem à “Atlantic – Sociedade Gestora de 

Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.”. As 

unidades de participação do Fundo são colocadas 

presencialmente nas instalações da Sociedade 

Gestora. 

A função de depositário dos valores que constituem 

o Fundo inicialmente foi desempenhada pela “Caixa 

Central de Crédito Agrícola, Crl” para passar a ser 

exercida pelo “Barclays Bank PLC – Sucursal em 

Portugal” a partir do dia 9 de Junho de 2009. 

 

O objectivo do Fundo consiste em alcançar, numa 

perspectiva de médio e longo prazo, uma valorização 

crescente do capital e a obtenção de um rendimento 

contínuo e estável, através da constituição e gestão de 
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uma carteira de valores predominantemente 

imobiliários baseada em critérios de prudência, 

selectividade, segurança e rentabilidade, de forma a 

acautelar e valorizar os interesses dos participantes. 

 

O Fundo tem como áreas de actuação: 

a) o desenvolvimento de projectos de construção de 

imóveis destinados a habitação, escritórios, comércio, 

serviços e indústria, de forma a assegurar a sua 

exploração com recurso ao arrendamento; 

b) a compra e venda de imóveis destinados a 

habitação, escritórios, comércio, serviços e indústria, 

com vista à realização de mais-valias. 

A carteira de imóveis do Fundo está concentrada 

geograficamente nas regiões do Minho, Douro 

Litoral. 

Ao dirigir-se simultaneamente para os segmentos de 

habitação, escritórios, comércio, serviços e indústria 

pretende-se assegurar uma adequada dispersão do 

risco, procurando desta forma compensar o eventual  

risco acrescido que resulta da concentração 

geográfica dos imóveis. 

O Fundo tem como política de rendimentos a 

distribuição parcial de rendimentos aos participantes. 

 

5 – A carteira do Fundo 

 

A carteira do Fundo é constituída por 107 imóveis 

(fracções ou lotes), com pesos relativos que variam 

entre os 0.04% e os 13.47% do património 

imobiliário total do Fundo. Deste portfólio 30 

imóveis pertencem à categoria de “terrenos 

urbanizados”, e correspondem a 2.90% do valor dos 

imóveis em carteira, 57 imóveis pertencem à 

categoria de “construções acabadas arrendadas” e 

representam 88.49% (compara com os 59.55% de 

2010, os 72.29% de 2011 e os 77.23% de 2012) do 

valor dos imóveis do Fundo e 20 imóveis pertencem 

à categoria de “construções acabadas não 

arrendadas” e representam 8.61% (compara com os 

37.06% de 2010, os 24.41% de 2011 e os 19.66% de 

2012) do valor dos imóveis do Fundo. 

O Fundo tem um portfólio de 116.075 m2 sob 

gestão, sendo 17.742 m2 (15.28%) representados por 

terrenos e 98.333 m2 (84.72%) por construções. 

Relativamente às construções, 91.695 m2 (93.25%) 

encontram-se arrendados e 6.638 m2 estavam 

devolutos (6.75%). 

No decurso do exercício de 2013 o Fundo efectuou 2 

aquisições, dos imóveis denominados “Terreno de 

Tenões U-743” e “Casa de Tenões U-70”, pelo valor 

global de 150.000,00 €, e concretizou 10 alienações, 

relativas aos imóveis denominados “Lote para 

moradia A3, A5, A6, A10, A11, A12, A13, A14”, 

“Garagem 1 PV” e “Apartamento T3 São Vicente 

Braga”, pelo valor global de 400.009,80 €. 

 

6 – A performance do Fundo 

 

O Fundo iniciou a actividade em Setembro de 2006 

com as unidades de participação a serem subscritas a 

1,0000 € (um euro). 

O “Patrimóvel I – F.I.I.F.” acumula uma valorização 

desde o seu lançamento, considerando os 

rendimentos distribuídos aos participantes, de 

355.62%, daqui resultando uma valorização média 

anual de 66.63%. No exercício de 2006 (4 meses) 

valorizou-se 79.78% e no ano seguinte obteve-se 

uma valorização de 49.03%, a qual se obtém 

corrigindo a cotação da up em 31/12/07, que se 

fixou nos 2,2683 €, pelo valor de 3.288.000 € 
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correspondente ao volume de rendimentos 

distribuídos aos participantes do Fundo.  

 

 

 

Em 2008 o Fundo obteve uma valorização de 

20.37%, em 2009 de 34.50%, em 2010 de 8,23%, em 

2011 de 4,30% e em 2012 de 0.73%. 

No exercício de 2013 registou-se uma valorização de 

2.19%, a qual se obtém corrigindo a cotação da up 

em 31/12/13, que se fixou nos 4,1818 €, pelo valor 

de 680.000 € correspondente ao volume de 

rendimentos distribuídos aos participantes do Fundo.  

 

No exercício de 2013 a estrutura de proveitos do 

Fundo apresentou a seguinte desagregação: 

- 63.00% (36.58% em 2012) decorreram das rendas 

geradas pelos imóveis em carteira; 

- 27.06% (55.70% em 2012) resultaram do 

reconhecimento de ganhos em activos imobiliários; 

- 5.41% (1.77% em 2012) tiveram a sua origem em 

outros proveitos correntes; 

- 4.29% (5.95% em 2012) decorreram da reversão de 

provisões; 

- 0.24% resultaram de ganhos imputáveis a exercícios 

anteriores. 

A estrutura de custos do Fundo, no exercício de 

2013, decompõe-se da seguinte forma: 

- 40.44% (10.70% em 2012) correspondem a 

fornecimentos e serviços externos; 

- 23.18% (8.09% em 2012) correspondem a encargos 

com impostos; 

- 19.03% (7.45% em 2012) correspondem à 

constituição de provisões para encargos e dívidas a 

receber; 

- 7.67% (74.83% em 2012) decorrem do 

reconhecimento de perdas em activos imobiliários; 

- 5.13% (2.23% em 2012) correspondem a encargos 

com comissões; 

- 2.43% (0.12% em 2012) decorrem de outros custos 

e perdas; 

- 2.13% (1.59% em 2012) têm origem em juros de 

empréstimos. 

O valor contabilístico da totalidade dos 107 imóveis 

em carteira, em 31 de Dezembro de 2013, ascendia a 

37.611.645,00 €, valor correspondente à média das 

avaliações dos imóveis. 

 

Porto, 24 de Fevereiro de 2014 

 

 

Os Administradores Executivos 

 

 

Miguel Pereira Leite 

 

 

Miguel Cabral 
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Código Designação 2012 Código Designação
Bruto Mv/Af mv/ad Líquido Líquido 2013 2012

ACTIVO
Activos imobiliários Capital do fundo

31 Terrenos 850.330 253.366 11.896 1.091.800 1.164.250 61 Unidades de participação 8.000.000 8.000.000
32 Construções 20.911.230 15.831.340 222.725 36.519.845 36.251.745 62 Variações patrimoniais
33 Direitos 0 64 Resultados transitados 28.691.476 28.449.462
34 Adiantamentos compra imóveis 150.000 65 Resultados distribuídos 3.968.000 3.288.000
35 Outros activos 0 66 Resultado líquido período 731.108 242.014

Total 21.761.560 16.084.706 234.621 37.611.645 37.565.995 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 33.454.584 33.403.476

Carteira títulos e participações Ajustamentos e provisões
Obrigações 47 Ajustamentos dívidas a receber 236.174 0

211+2171    Títulos dívida pública 0 48 Provisões acumuladas 1.981.261 1.903.661
212+2172    Outros fundos públ. equiparados 0 Total 2.217.435 1.903.661
213+214+2173    Obrigações diversas 0
22 Participações soc. Imobiliárias 0 Contas de terceiros
24 Unidades de participação 0 421 Resgates a pagar a participantes 0
26 Outros títulos 0 422 Rendimentos a pagar a participantes 0

Total 0 0 0 0 0 423 Comissões e outros encargos a pagar 11.149 10.954
424+ ... + 429 Outras contas de credores 504.126 1.119.715

Contas de terceiros 431 Empréstimos titulados (UP - comp. variável) 0
411 Devedores por crédito vencido 0 432 Empréstimos não titulados 1.658.882 1.781.176
412 Devedores por rendas vencidas 197.890 197.890 99.314 44 Adiantamentos por venda de imóveis 12.500
413+ ... +419 Outras contas de devedores 1.173 1.173 129.333 Total 2.174.158 2.924.345

Total 199.063 0 0 199.063 228.647

Disponibilidades Acréscimos e diferimentos
11 Caixa 0 53 Acréscimos de Custos 7.765 14.668
12 Depósitos à ordem 46.016 46.016 229.655 56 Receitas com Proveito Diferido 6.106 10.155
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 0 58 Outras Acréscimos e Diferimentos 0
14 Certificados de depósito 0 59 Contas Transitórias Passivas 0
18 Outros meios monetários 0 Total 13.871 24.822

Total 46.016 0 0 46.016 229.655
TOTAL DO PASSIVO 4.405.464 4.852.829

Acréscimos e diferimentos
51 Acréscimo de proveitos 0 0 0
52 Despesas com custo diferido 3.324 3.324 232.007
58 Outros acréscimos e diferimentos 0
59 Contas transitórias activas 0

Total 3.324 0 0 3.324 232.007

TOTAL DO ACTIVO 22.009.963 16.084.706 234.621 37.860.048 38.256.305 TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO 37.860.048 38.256.305

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

CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO
2013 Ano
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Patrimóvel I – F.I.I.F. 
Demonstração dos Resultados  
por Natureza 
em 31 de Dezembro de 2013 
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Código Designação 2013 2012 Código Designação 2013 2012

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e custos equiparados: Juros e proveitos equiparados:

711+ ... + 718 De Operações Correntes 41.230 69.595 812 Da Carteira de Títulos e Participações
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+ ... +818 Outros, de Operações Correntes 53 125

41.230 69.595 819 De Operações Extrapatrimoniais
Comissões 53 125

722 Da Carteira de Títulos e Participações Rendimentos de títulos
723 Em Activos Imobiliários 822+ ... +825 Da Carteira de Títulos e Participações
724+ ... +728 Outras, de Operações Correntes 99.365 97.686 828 De Outras Operações Correntes
729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais

99.365 97.686 0 0
Perdas em oper. financeiras e activos imobiliários Ganhos em oper. financeiras e activos imobiliários

732 Na Carteira de Títulos e Participações 832 Da Carteira de Títulos e Participações
733 Em Activos Imobiliários 148.639 3.279.058 833 Em Activos Imobiliários 722.259 2.575.231
731+738 Outras, em Operações Correntes 831+838 Outros, em Operações Correntes
739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais

148.639 3.279.058 722.259 2.575.231
Impostos Reversões de ajustamentos e de provisões

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 300.546 339.386 851 De ajustamentos de dívidas a receber 27.939
7412+7422 Impostos indirectos 148.641 15.105 852 De Provisões para Encargos 86.603 274.968
7418+7428 Outros impostos 114.542 274.968

449.187 354.491
Provisões do exercício 86 Rendimentos de activos imobiliários 1.681.357 1.691.509

751 Ajustamentos de divídas a receber 264.114
752 Provisões para Encargos 104.587 107.001 87 Outros proveitos e ganhos correntes 144.248 82.062

368.701 107.001
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 2.662.457 4.623.896

76 Fornecimentos e serviços externos 783.507 469.002
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

77 Outros custos e perdas correntes 47.037 5.049 881 Recuperação de Incobráveis
882 Ganhos Extraordinários 6.316

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1.937.665 4.381.881 883 Ganhos de Exercícios Anteriores
884+ ... +888 Outros Ganhos Eventuais

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 6.316 0
781 Valores Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0)
783 Perdas de exercícios Anteriores
784+ ... +788 Outras Perdas Eventuais

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0 0

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 731.108 242.014
TOTAL 2.668.773 4.623.896 TOTAL 2.668.773 4.623.896

8x2-7x2-7x3 Resultados da carteira títulos 0 0 D-C Resultados eventuais 6.316 0
8x3+86-7x3-76 Resultados de activos imobiliários 1.471.469 518.680 B+D-A-C+74Resultados antes de imposto s/o rendimento 1.031.655 581.400
8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais B+D-A-C Resultado líquido do exercício 731.108 242.014
B-A+742 Resultados correntes 724.792 242.014

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
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Demonstração dos Fluxos Monetários  
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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
Rendimentos pagos aos participantes 680.000
… 680.000 0

Fluxo das operações sobre as unidades do fundo -680.000 0

OPERAÇÕES COM ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS:

Alienação de activos imobiliários 411.351 119.183
Rendimentos de activos imobiliários 1.619.133 1.924.974
Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários 104.158 32.500
...
Outros recebimentos de activos imobiliários 237.412 2.372.055 17.534 2.094.190

PAGAMENTOS:
Aquisição de activos imobiliários 0 0
Grandes reparações em activos imobiliários 0 0
Comissões em activos imobiliários
Despesas correntes (FSE) com activos imobiliários 473.061 321.181
Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários 0 150.000
Encargos com escrituras 823 0
Encargos com primeira avaliação 0 0
…..
Outros pagamentos de activos imobiliários 15.950 489.833 539.109 1.010.290

Fluxo das operações sobre activos imobiliários 1.882.222 1.083.900

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

RECEBIMENTOS:
Venda de títulos
Reembolso de títulos
Resgates/reembolsos de unidades de participação
Rendimento de títulos
Juros e proveitos similares recebidos
Vendas de títulos com acordo de recompra
..
Outros recebimentos relacionados com a carteira 0 0

PAGAMENTOS:
Compra de títulos 0 0
Subscrições de unidades de participação
Juros e custos similares pagos 49.136 64.536
Vendas de títulos com acordo de recompra
Taxas de Bolsa suportadas
Taxas de corretagem
Outras taxas e comissões
...
Outros pagamentos relacionados com a carteira 49.136 64.536

Fluxo das operações da carteira de títulos -49.136 -64.536

2013 2012

2013 2012
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DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Recebimentos em operações cambiais
Recebimento em operações de taxa de juro
Recebimento em operações sobre cotações
Margem inicial em contratos futuros
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
...
Outros recebimentos op.a prazo e de divisas 0 0

PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Pagamentos em operações cambiais
Pagamentos em operações de taxa de juro
Pagamentos em operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futuros
Comissões em contratos de opções
...
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas 0 0

Fluxo das operações a prazo e de divisas 0 0

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS:

Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 53 396
Juros de certificados de depósito
...
Outros recebimentos correntes 761.022 761.075 567.220 567.616

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 71.466 71.138
Comissão de depósito 16.765 16.466
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Impostos e taxas 651.430 543.121
...
Outros pagamentos correntes 1.358.140 2.097.801 848.832 1.479.558

Fluxo das operações de gestão corrente -1.336.726 -911.942

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Recuperação de incobráveis
...
Outros recebimentos de operações eventuais 0

PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
...
Outros pagamentos de operações eventuais 0

Fluxo das operações eventuais 0 0

Saldo dos fluxos monetários do período...(A) -183.640 107.422

Disponibilidades no início do período (B) 229.655 122.233

Disponibilidades no fim do período (C) = (B)+(A) 46.016 229.655

2013 2012

2013 2012
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1 – Introdução 

 

O “Patrimóvel I – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado”, doravante denominado de Patrimóvel I ou 

Fundo, é um fundo de investimento imobiliário, fechado, constituído por subscrição particular, com menos de 5 

participantes, de distribuição parcial de rendimentos, que tem por fim exclusivo o investimento de capitais 

recebidos em carteiras diversificadas de valores fundamentalmente imobiliários (segundo um princípio de divisão 

de risco), em que cada participante é titular de unidades de participação representativas do mesmo. 

Conforme consta no Regulamento de Gestão do Fundo datado de 17 de Julho de 2006, o “Patrimóvel I – Fundo 

de Investimento Imobiliário Fechado” foi constituído em 17 de Julho de 2006 e tem a duração de 10 anos, 

prorrogável por 5 ou 10 anos desde que obtidas as autorizações e deliberações legalmente previstas. 

As notas deste Anexo seguem a numeração prevista no Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento 

Imobiliários (PCFII), conforme previsto no Regulamento da CMVM nº 02/2005. As notas omissas não têm 

aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. 

 

2 - Princípios contabilísticos  

Como princípios contabilísticos, adoptam-se os seguintes: 

Continuidade: o fundo de investimento opera continuamente, com duração ilimitada, entendendo-se que não tem 

intenção nem necessidade de entrar em liquidação, sem prejuízo de os fundos fechados terem duração limitada. 

Consistência: o fundo de investimento não altera as suas regras, princípios, critérios e políticas contabilísticas de 

um período para o outro. Se o fizer e o efeito for materialmente relevante, tal facto é referido no Anexo. 

Materialidade: as demonstrações financeiras do fundo de investimento evidenciam todos os elementos que sejam 

relevantes (qualitativa e quantitativamente) e que possam afectar avaliações ou decisões pelos utilizadores 

interessados. 

Substância sobre a forma: as operações são contabilizadas atendendo à sua substância, isto é, à realidade dos factos e 

não apenas à sua forma documental ou legal. 

Especialização: os elementos patrimoniais do fundo são valorizados e reconhecidos de acordo com a periodicidade 

do cálculo do valor das unidades de participação, independentemente do seu recebimento ou pagamento, 

incluindo-se nas demonstrações financeiras do período a que dizem respeito, bem como os seus ajustamentos de 

valor daqui decorrentes. 

Prudência: significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer estimativas exigidas em 

condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a 

deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso. 
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3 - Notas ao Anexo 

Nota 1 

Do reconhecimento, para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor resultante da 

média aritmética simples das avaliações periciais, resultam os seguintes valores: 
 

Imóveis Valor 

contabilístico 

Média dos valores 

das avaliações 

Diferença 

Lote C18 20.500,00 20.500,00 0,00 

Lote C19 15.400,00 15.400,00 0,00 

Lote C20 15.400,00 15.400,00 0,00 

Lote C21 15.400,00 15.400,00 0,00 

Lote C22 15.400,00 15.400,00 0,00 

Lote C23 15.400,00 15.400,00 0,00 

Lote C24 20.500,00 20.500,00 0,00 

Lote para moradia C3 64.600,00 64.600,00 0,00 

Lote para moradia C4 26.600,00 26.600,00 0,00 

Lote para moradia C5 22.600,00 22.600,00 0,00 

Lote para moradia C6 22.600,00 22.600,00 0,00 

Lote para moradia C7 22.600,00 22.600,00 0,00 

Lote para moradia E1 48.000,00 48.000,00 0,00 

Lote para moradia E3 48.000,00 48.000,00 0,00 

Lote para moradia H4 35.500,00 35.500,00 0,00 

Lote para moradia H5 35.500,00 35.500,00 0,00 
Lote para moradia H6 36.625,00 36.625,00 0,00 
Lote para moradia H7 36.750,00 36.750,00 0,00 
Lote para moradia H8 34.750,00 34.750,00 0,00 
Lote para moradia H9 34.250,00 34.250,00 0,00 
Lote para moradia H10 34.500,00 34.500,00 0,00 
Lote para moradia H11 34.500,00 34.500,00 0,00 
Lote para moradia H12 34.250,00 34.250,00 0,00 
Lote para moradia H13 33.625,00 33.625,00 0,00 
Terreno sobrante 28.500,00 28.500,00 0,00 
Lote 5 Balança em Fontarcada 19.000,00 19.000,00 0,00 
Escritório Fontarcada - Lote 3 48.250,00 48.250,00 0,00 
Escritório Fontarcada - Lote 4 48.250,00 48.250,00 0,00 
Lote 1 Taíde 99.250,00 99.250,00 0,00 
Terreno de Tenões U-743 125.300,00 125.300,00 0,00 
Apartamento T2 AC - Porto 192.000,00 192.000,00 0,00 
Pavilhão Elos 727 1.007.400,00 1.007.400,00 0,00 
Pavilhão Elos 893 2.211.625,00 2.211.625,00 0,00 
Escritório Fontarcada - Lote 2 542.500,00 542.500,00 0,00 
Apartamento PV1 T5 395.000,00 395.000,00 0,00 
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Centro Comercial Brasilia - Lote B 1.984.000,00 1.984.000,00 0,00 
Centro Comercial Brasilia - Lote Q 199.500,00 199.500,00 0,00 
O Nosso Café 3048A 1.941.500,00 1.941.500,00 0,00 
O Nosso Café 3048B 1.969.000,00 1.969.000,00 0,00 
O Nosso Café 3048C 596.750,00 596.750,00 0,00 
Prédio R.Clube Des. PóvoaFracção AT 194.500,00 194.500,00 0,00 
Prédio Urbano Rua Santos Dias 4.582.450,00 4.582.450,00 0,00 
Armazém Lugar das Sete Fontes 2.251.250,00 2.251.250,00 0,00 
Lote 55 R/c Fracção A 470.000,00 470.000,00 0,00 
Lote 1 5.067.500,00 5.067.500,00 0,00 
Lote 6 44.250,00 44.250,00 0,00 
Lote 7 53.000,00 53.000,00 0,00 
Lote 8 63.000,00 63.000,00 0,00 
Lote 9 213.500,00 213.500,00 0,00 
Lote M15 36.500,00 36.500,00 0,00 
Lote M16 36.000,00 36.000,00 0,00 
Lote M17 36.000,00 36.000,00 0,00 
Lote M18 36.000,00 36.000,00 0,00 
Lote M19 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M20 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M21 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M22 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M23 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M24 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M25 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M26 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M27 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M28 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M29 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M30 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M31 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M32 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M33 39.500,00 39.500,00 0,00 
Lote M34 40.500,00 40.500,00 0,00 
Log Site Alverca EN 10 Km 127 4.328.620,00 4.328.620,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote A 830.125,00 830.125,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote B 307.500,00 307.500,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote C 22.000,00 22.000,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote D 44.000,00 44.000,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote E 393.750,00 393.750,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote F 420.500,00 420.500,00 0,00 
Serração Porto d´Ave - Lote G 560.625,00 560.625,00 0,00 
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Serração Porto d´Ave - Lote H 627.750,00 627.750,00 0,00 
Lote S2 C 95.250,00 95.250,00 0,00 

Lote S2 D 121.500,00 121.500,00 0,00 

Lote S3 A 97.000,00 97.000,00 0,00 

Lote S3 B 86.000,00 86.000,00 0,00 

Lote S3 C 103.750,00 103.750,00 0,00 

Lote S4 A 104.750,00 104.750,00 0,00 

Lote S4 B 104.750,00 104.750,00 0,00 

Lote S4 C 125.750,00 125.750,00 0,00 

Lote S4 E 153.000,00 153.000,00 0,00 

Escritório Faria Guimarães - Porto 50.500,00 50.500,00 0,00 

Vivenda B1 188.250,00 188.250,00 0,00 

Vivenda C2 156.250,00 156.250,00 0,00 

Caves PV - Cave 7 14.250,00 14.250,00 0,00 

Caves PV - Cave 8 14.250,00 14.250,00 0,00 

Armazéns Rua da Taxa - Armazém B 82.800,00 82.800,00 0,00 

Armazéns Rua da Taxa - Armazém C 140.750,00 140.750,00 0,00 

Armazéns Rua da Taxa - Armazém D 135.500,00 135.500,00 0,00 

Lote S1 A 42.500,00 42.500,00 0,00 

Lote S1 D 28.000,00 28.000,00 0,00 

Lote S1 E 21.500,00 21.500,00 0,00 

Lote S1 F 22.000,00 22.000,00 0,00 

Lote S2 A 53.000,00 53.000,00 0,00 

Lote S2 B 39.750,00 39.750,00 0,00 

Lote 34 Cave Fracção B 951.875,00 951.875,00 0,00 

Lote 42 R/c Fracção A 473.875,00 473.875,00 0,00 

Oficina Porto d'Ave - Fracção A 302.750,00 302.750,00 0,00 

Oficina Porto d'Ave - Fracção B 382.250,00 382.250,00 0,00 

Moradia da Trofa U2637 83.000,00 83.000,00 0,00 

Casa de Tenões U-70 53.950,00 53.950,00 0,00 
TOTAL 37.611.645,00 37.611.645,00 0,00 
 

Nota 2 

Quanto ao número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação, assim como relativamente 

ao valor líquido global do fundo e da unidade de participação no início e no fim do período em referência, temos 

os seguintes valores: 
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Descrição No início Subscrições Resgates Distribuição 
Resultados 

Outros Resultados 
no período 

No fim 

Valor base 8.000.000,00      8.000.000,00 

Diferença em 
subscrições/resgates 

       

Resultado 
distribuído 

-3.288.000,00   -680.000,00   -3.968.000,00 

Resultado acumulado 28.449.461,72    242.014,18  28.691.475,89 

Ajustamentos em 
imóveis 

       

Resultado do período 242.014,18    -242.014,18 731.108,29 731.108,29 

Soma 33.403.475,90   -680.000,00 0,00 731.108,29 33.454.584,18 

Nº up’s 8.000.000,00      8.000.000,00 

Valor up 4,1754      4,1818 

 
O Fundo não contempla no seu Regulamento de Gestão: 

- resgates com valor da primeira avaliação subsequente; 

- unidades de participação com diferentes direitos e/ou classes de comercialização. 

 

Nota 3 

No que se refere ao inventário dos activos do fundo, de acordo com o Anexo VI do Regulamento da CMVM nº 

08/2002, e relativamente à “A-Composição discriminada da carteira de activos” apresentamos apenas as rubricas 

com relevância para este Fundo, ou seja, a “1 – Imóveis situados na UE”, a “7 – Liquidez”, “8 – Empréstimos” e 

a “9 – Outros valores a regularizar”. 
 

1 - Imóveis 
situados na UE 

Área 
(m2) 

Data 
aquisição 

Preço 
Aquisição 

Data 
Avaliação 

1 

Valor 
Avaliação 

1 

Data 
Avaliação 

2 

Valor 
Avaliação 

2 

Valor 
Imóvel 

P
a
í
s 

Mu 
ni 

cípio 

1.1. Terrenos 17.742   850.330,17   1.060.600,00   1.123.000,00 1.091.800,00     

1.1.1. 
Urbanizados 17.742   850.330,17   1.060.600,00   1.123.000,00 1.091.800,00     

Não Arrendados 17.742   850.330,17   1.060.600,00   1.123.000,00 1.091.800,00     

Prédio urbano 
Terreno Tenões 
U743 

2.740 23-01-2013 125.323,10 16-01-2013 120.600,00 16-01-2013 130.000,00 125.300,00 P BRG 

PrédioUrbanoEsc
ritórios 
Fontarcada c/ 
Lotes 

602 01-09-2006 50.487,76 20-11-2012 95.000,00 20-11-2012 98.000,00 96.500,00 P PL 

PrédioUrbanoLot
e G Terreno 
Sobrante 

1.198 01-09-2006 40.372,69 20-11-2012 28.000,00 20-11-2012 29.000,00 28.500,00 P PL 

PrédioUrbanoLot
e para Moradia E 2.146 01-09-2006 42.462,93 20-11-2012 93.000,00 20-11-2012 99.000,00 96.000,00 P PL 

PrédioUrbanoLot
e para Moradia H 5.248 01-09-2006 271.639,11 20-11-2012 341.000,00 20-11-2012 359.500,00 350.250,00 P PL 
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PrédioUrbanoLot
e 1 Taíde 2.350 01-09-2006 96.896,44 20-11-2012 93.000,00 20-11-2012 105.500,00 99.250,00 P PL 

PrédioUrbanoLot
e 5 Balança 328 01-09-2006 16.534,69 20-11-2012 19.000,00 20-11-2012 19.000,00 19.000,00 P PL 

PrédioUrbanoLug
ar do Cruzeiro - 
Lote C 

3.130 01-09-2006 206.613,45 20-11-2012 271.000,00 20-11-2012 283.000,00 277.000,00 P PL 

1.4 Construções 
Acabadas 98.333   20.911.229,85   35.714.500,00   37.325.190,00 36.519.345,00     

1.4.1 Arrendadas 91.695   18.811.167,03   32.533.500,00   34.003.440,00 33.268.470,00     

Apartamento AC 
T2 Porto 127 01-09-2006 151.407,09 20-11-2012 192.000,00 20-11-2012 192.000,00 192.000,00 P PRT 

Apartamento PV1 
T5 286 01-09-2006 302.772,59 20-11-2012 375.000,00 20-11-2012 415.000,00 395.000,00 P PV 

Armazém Lugar 
Sete Fontes Braga 24.858 23-05-2008 1.680.055,44 20-11-2012 2.052.500,00 20-11-2012 2.450.000,00 2.251.250,00 P BRG 

Cruzeiro Lote S2 - 
C, D 332 01-09-2006 177.665,17 20-11-2012 214.500,00 20-11-2012 219.000,00 216.750,00 P PL 

Cruzeiro Lote S3 - 
A, B, C 442 01-09-2006 236.214,84 20-11-2012 281.500,00 20-11-2012 292.000,00 286.750,00 P PL 

Escritórios 
Fontarcada c/ 
Lotes 

726 01-09-2006 363.282,31 20-11-2012 535.000,00 20-11-2012 550.000,00 542.500,00 P PL 

Log Site Alverca 
EN 10 Km 127 3.525 04-05-2010 3.149.175,98 20-11-2012 4.165.000,00 20-11-2012 4.492.240,00 4.328.620,00 P VFX 

Lote M15 500 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 36.000,00 20-11-2012 37.000,00 36.500,00 P PL 

Lote M16 500 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 36.000,00 20-11-2012 36.000,00 36.000,00 P PL 

Lote M17 500 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 36.000,00 20-11-2012 36.000,00 36.000,00 P PL 

Lote M18 500 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 36.000,00 20-11-2012 36.000,00 36.000,00 P PL 

Lote M19 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M20 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M21 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M22 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M23 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M24 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M25 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M26 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M27 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M28 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M29 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M30 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M31 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M32 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M33 550 27-06-2008 11.961,65 20-11-2012 39.000,00 20-11-2012 40.000,00 39.500,00 P PL 

Lote M34 920 27-06-2008 12.816,70 20-11-2012 40.000,00 20-11-2012 41.000,00 40.500,00 P PL 

Lote nº 42 R/c 
Fracção A 500 27-06-2008 266.067,33 20-11-2012 465.000,00 20-11-2012 482.750,00 473.875,00 P VNF 

Lote nº 55 R/c 
Fracção A 500 27-06-2008 276.464,95 20-11-2012 465.000,00 20-11-2012 475.000,00 470.000,00 P VNF 

Lote 1 16.291 27-06-2008 1.806.407,42 20-11-2012 4.950.000,00 20-11-2012 5.185.000,00 5.067.500,00 P PL 

Lote 6 496 27-06-2008 25.632,24 20-11-2012 44.000,00 20-11-2012 44.500,00 44.250,00 P PL 

Lote 7 533 27-06-2008 25.632,24 20-11-2012 53.000,00 20-11-2012 53.000,00 53.000,00 P PL 

Lote 8 647 27-06-2008 29.905,14 20-11-2012 63.000,00 20-11-2012 63.000,00 63.000,00 P PL 
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Lote 9 1.356 27-06-2008 71.770,89 20-11-2012 210.000,00 20-11-2012 217.000,00 213.500,00 P PL 

Pavilhão Elos 4.817 01-09-2006 2.311.104,86 20-11-2012 3.185.000,00 20-11-2012 3.253.050,00 3.219.025,00 P BRG 

Pavilhão Rua 
Santos Dias 6.480 20-07-2007 2.763.900,85 20-11-2012 4.495.000,00 20-11-2012 4.669.900,00 4.582.450,00 P MTS 

Prédio O Nosso 
Café A 596 30-12-2008 832.202,33 20-11-2012 1.920.000,00 20-11-2012 1.963.000,00 1.941.500,00 P BRG 

Prédio O Nosso 
Café B 865 30-12-2008 606.279,72 20-11-2012 1.963.000,00 20-11-2012 1.975.000,00 1.969.000,00 P BRG 

Prédio O Nosso 
Café C 865 30-12-2008 685.737,42 20-11-2012 578.500,00 20-11-2012 615.000,00 596.750,00 P BRG 

Prédio Urbano 
Rua Clube 
Desportivo da 
Póvoa 

124 29-12-2006 197.143,05 20-11-2012 190.000,00 20-11-2012 199.000,00 194.500,00 P PV 

Serração Porto 
d´Ave - A, B, C, 
D, E, F, G, H 

13.255 01-09-2006 2.155.994,77 20-11-2012 3.200.500,00 20-11-2012 3.212.000,00 3.206.250,00 P PL 

Shopping Center 
Brasilia Lote Q 325 27-11-2006 28.453,18 20-11-2012 199.000,00 20-11-2012 200.000,00 199.500,00 P PRT 

Shopping Center 
Brasilia Lote B 2.579 27-11-2006 427.809,17 20-11-2012 1.968.000,00 20-11-2012 2.000.000,00 1.984.000,00 P PRT 

1.4.2 Não 
Arrendadas 6.638   2.100.062,82   3.181.000,00   3.321.750,00 3.250.875,00     

Casa Tenõews 
U70 288 23-01-2013 51.579,37 16-01-2013 49.900,00 16-01-2013 58.000,00 53.950,00 P BRG 

Armazéns Rua da 
Taxa B 237 01-09-2006 61.570,60 20-11-2012 80.600,00 20-11-2012 85.000,00 82.800,00 P BRG 

Armazéns Rua da 
Taxa C 448 01-09-2006 113.379,25 20-11-2012 139.500,00 20-11-2012 142.000,00 140.750,00 P BRG 

Armazéns Rua da 
Taxa D 442 01-09-2006 126.870,04 20-11-2012 131.000,00 20-11-2012 140.000,00 135.000,00 P BRG 

Caves Póvoa de 
Varzim - BR, BS 22 01-09-2006 24.929,28 20-11-2012 28.000,00 20-11-2012 29.000,00 28.500,00 P PV 

Cruzeiro Lote S1 - 
A, D, E, F 172 01-09-2006 98.009,06 20-11-2012 111.000,00 20-11-2012 117.000,00 114.000,00 P PL 

Cruzeiro Lote S2 - 
A, B 152 01-09-2006 83.799,61 20-11-2012 90.500,00 20-11-2012 95.000,00 92.750,00 P PL 

Cruzeiro Lote S4 - 
A, B, C, E 771 01-09-2006 412.841,64 20-11-2012 487.500,00 20-11-2012 489.000,00 488.250,00 P PL 

Escritório Faria 
Guimarães 38 01-09-2006 36.350,84 20-11-2012 50.000,00 20-11-2012 51.000,00 50.500,00 P Port

o 

Lote nº 34 Cave 
Fracção B 1.000 27-06-2008 528.129,18 20-11-2012 935.000,00 20-11-2012 968.750,00 951.875,00 P VNF 

Moradia da Trofa 
U 2637 249 22-12-2010 61.402,67 20-11-2012 81.000,00 20-11-2012 85.000,00 83.000,00 P Trof

a 

Oficina de Porto 
d´Ave - A, B 2.260 27-06-2008 208.487,78 20-11-2012 662.000,00 20-11-2012 708.000,00 685.000,00 P PL 

Vivenda B1 334 01-09-2006 145.368,47 20-11-2012 185.000,00 20-11-2012 191.500,00 188.250,00 P PL 

Vivenda C2 225 01-09-2006 147.345,03 20-11-2012 150.000,00 20-11-2012 162.500,00 156.250,00 P PL 

P: Portugal; PL: Póvoa de Lanhoso; BRG: Braga; PRT: Porto; PV: Póvoa de Varzim; MTS: Matosinhos; VNF: Vila Nova de Famalicão;  VFX: Vila 
Franca de Xira; TR: Trofa 
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7 - Liquidez Quanti

dade 

Moe

da 

Preço 

Aquisição 

Data 

Avaliação 

Valor 

Avaliação 

Método 

Avaliação 

Juros 

Corridos 

Valor 

Global 

7.1. À vista 6 EUR 46.015,77     46.015,77 

7.1.1. Numerário         

7.1.2. DO’s 6 EUR 46.015,77     46.015,77 

7.1.3. Fundos de Tesouraria         

7.2. A prazo         

7.2.1. DP’s e com pré-aviso         

7.2.2. CD’s         

7.2.3. Val. Mobiliários < 12 meses         

 

 

8 - Empréstimos Quant. Moeda Preço 
Aquisição 

Data 
Avaliaç 

Valor 
Avaliaç 

Método 
Avaliaç 

Juros 
Decorridos 

Valor 
Global 

8.1. Empréstimos 

obtidos 

2 EUR 1.658.882,19    3.610,88 1.662.493,07 

Banco Santander  CCC 

4,475% 20120801 

20140630 

1 EUR 625.000,00    2.302,72 627.302,72 

Banco Santander MLP 

2,847% 20100716 

20200715 

1 EUR 1.033.882,19    1.308,16 1.035.190,35 

8.2. Descobertos         

8.3. Componente variável 

de fundos mistos 

        

 

 

9 - Outros Valores 

Regularizar 

Quant. Moeda Preço 

Aquisição 

Data 

Avaliação 

Valor 

Avaliação 

Método 

Avaliação 

Juros 

Decorridos 

Valor 

Global 

9.1 Valores activos  EUR      202.387,28 

9.1.1 Adiantamento por conta 
de imóveis 

 EUR      0,00 

9.1.2 Outros  EUR      202.387,28 

9.2 Valores passivos  EUR      2.742.970,73 

9.2.1 Recebimentos por conta 
de imóveis 

 EUR      0,00 

9.2.2 Outros  EUR      2.742.970,73 

 

No que se refere ao inventário dos activos do fundo, de acordo com o Anexo VI do Regulamento da CMVM nº 

08/2002, e relativamente à “D - Informação relativa às unidades de participação” temos: 
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 Total Categoria A Categoria B Categoria C Outras 

Em circulação 8.000.000,00 8.000.000,00    

Emitidas no período 0,00 0,00    

Resgatadas no período 0,00 0,00    

 

Nota 4 e 5 

O Fundo não possuía títulos em carteira à data de 31/12/2013. 

 

Nota 6 

1) O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram, avaliados de acordo 

com as normas legalmente estabelecidas, a importância dos encargos efectivos ou pendentes. 

2) O valor de cada unidade de participação será, para efeitos internos, calculado todos os dias úteis, e é apurado 

dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação emitidas, reportando-se o 

seu valor às dezoito horas de cada dia útil. 

3) Na valorização dos activos do Fundo são adoptadas as seguintes regras de valorimetria: 

a) Previamente à aquisição, alienação ou desenvolvimento de projectos de construção de imóveis, 

estes deverão ser sempre sujeitos a avaliação de, pelo menos, dois Peritos Avaliadores; 

b) Todos os imóveis do Fundo são avaliados, pelo menos por dois Peritos Avaliadores, com uma 

periodicidade mínima bienal, ou sempre que ocorram circunstâncias susceptíveis de induzir 

alterações significativas do respectivo valor; 

c) Para efeitos do cálculo do Valor Líquido Global do Fundo, os imóveis acabados são valorizados no 

intervalo compreendido entre o respectivo valor de aquisição e a média aritmética dos valores 

atribuídos pelos respectivos peritos avaliadores nas avaliações efectuadas; 

d) Cada avaliação dos projectos de construção e dos imóveis deverá recorrer a pelo menos dois dos 

três métodos de avaliação previstos em Regulamento da C.M.V.M., o “Método comparativo”, o 

“Método do rendimento” e o “Método do custo”; 

e) Os valores mobiliários serão avaliados ao preço de fecho do mercado mais representativo e com 

maior liquidez onde os valores se encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, de acordo 

com o previsto nos artigos 3º e 5º do Regulamento da CMVM nº 1/2006, com as necessárias 

adaptações; 

f) As unidades de participação de outros fundos de investimento que integrem o património do 

Fundo serão avaliadas ao último valor divulgado ao mercado pela respectiva Sociedade Gestora, 

excepto no caso de unidades de participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às 

quais se aplica o disposto na alínea anterior; 
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g) O câmbio a utilizar na conversão dos activos do Fundo, expressos em moeda estrangeira, será o 

câmbio de divisas do dia a que se refere a valorização, divulgado a título indicativo pelo Banco de 

Portugal. 

 

Nota 7 

A liquidez do Fundo pode ser decomposta da seguinte forma: 
 

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

Numerário     

DO’s 229.655,42 4.533.565,09 4.717.204,74 46.015,77 

DP’s e com pré-aviso     

CD’s     

UP’s de fundos tesouraria     

Outras contas de disponibilidades     

Total 229.655,42 4.533.565,09 4.717.204,74 46.015,77 

 

Nota 8 

Discriminação das dívidas relativas às rubricas de devedores, por conta de rendas vencidas ou de outra natureza: 
 

Contas / Entidades Devedores p/rendas 

vencidas 

Outros devedores Soma 

Moviflor 7-Comércio de Mobiliário, SA (*) 236.174,47 0,00 236.174,47 

Total 236.174,47 0,00 236.174,47 

(*) Este valor encontra-se provisionado a 100% 

 

Nota 9 

Existe uma total comparabilidade das rubricas do Balanço, da Demonstração dos Resultados e da Demonstração 

dos Fluxos Monetários com os valores do período anterior. 

 

Nota 10 

Discriminação das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pelo próprio Fundo: 
 

Rubrica do Balanço Valores Natureza das garantias Imóvel dado como 

garantia 

43241 Santander Totta MLP 1.178.657,97 Hipoteca Log Site Alverca 
EN 10 Km 127 

43243 Santander Totta CCC 602.500,00 Hipoteca Log Site Alverca 
EN 10 Km 127 
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Nota 11 

No que se refere ao desdobramento das contas de ajustamentos de dívidas a receber e das provisões acumuladas, 

temos os seguintes valores: 
 

Contas Saldo inicial Aumentos Reduções Saldo final 

471 - Ajustamentos para crédito vencido 0,00 264.113,73 27.939,26 236.174,47 

482 - Provisões para encargos (*) 1.903.661,48 91.505,13 13.905,99 1.981.260,62 

 
(*) Valor provisionado corresponde à estimativa de IRC sobre as valias líquidas imobiliárias reconhecidas na carteira do Fundo. 
 

Nota 12 

Não foram retidos quaisquer impostos na fonte em relação aos rendimentos obtidos e contabilizados no Fundo. 

 

Nota 13 

Discriminação das responsabilidades com e de terceiros: 
 

Tipo de responsabilidade Montante no início Montante no fim 

Subscrição de títulos 0,00 0,00 

Operações a prazo de compra - Imóveis 150.000,00 0,00 

Operações a prazo de compra - Outras 0,00 0,00 

Operações a prazo de venda – Imóveis 62.500,00 0,00 

Operações a prazo de venda – Outras 0,00 0,00 

Valores recebidos em garantia 0,00 8.000,00 

Valores cedidos em garantia 2.055.000,00 2.055.000,00 

Outras 0,00 0,00 

Total 2.267.500,00 2.063.00,00 
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