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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

Internacional 

Segundo as estimativas intercalares de janeiro divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 
em 2014, a economia mundial terá crescido a um ritmo idêntico ao do ano anterior, 3,3%. A evolução 
do crescimento não foi, uma vez mais, homogénea entre as principais regiões e economias. 
Enquanto, por exemplo, nos EUA e no Reino Unido a atividade ganhou intensidade ao longo de 2014, 
assente sobretudo na procura interna, na Área Euro, embora a economia tenha voltado a crescer 
após dois anos de contração, o ritmo de atividade permaneceu modesto. 

Apesar da notória exceção da Reserva Federal norte-americana, a qual, conforme planeado, finalizou 
em outubro o seu programa de compra de ativos, a tendência dominante foi de adição de novos 
estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais. O avolumar das preocupações com os 
níveis muito baixos da inflação e a necessidade de incentivar a concessão de crédito para induzir 
maior crescimento económico, constituiu as principais razões para as medidas tomadas. Estas 
traduziram-se na descida de taxas de juro e no uso de instrumentos não convencionais, como a 
compra de ativos.  

INDICADORES ECONÓMICOS MUNDIAIS 

Taxas de variação (em %) Taxas (em %) 

PIB Inflação (b) Desemprego (b) 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

União Europeia (a) 0,0 1,3 1,5 0,6 10,8 10,3 
 Área do Euro -0,5 0,8 1,4 0,4 12,0 11,6 
 Alemanha 0,1 1,5 1,6 0,8 5,2 5,0 
 França 0,3 0,4 1,0 0,6 10,3 10,3 
 Reino Unido 1,7 2,6 2,6 1,5 7,6 6,3 
 Espanha -1,2 1,4 1,5 -0,2 26,1 24,3 
 Itália -1,9 -0,5 1,3 0,2 12,2 12,8 

EUA 2,2 2,4 1,5 2,0 7,4 6,3 
Japão 1,6 0,1 0,4 2,7 4,0 3,7 
Rússia 1,3 0,2 6,8 7,4 5,6 5,6 
China 7,7 7,4 2,6 2,3 4,1 4,1 
Índia 5,0 5,6 9,5 7,8 n.d. n.d. 
Brasil 2,5 0,3 6,2 6,3 5,4 5,5 

FMI: World Economic Outlook - Update - janeiro de 2015 

(a) Comissão Europeia: European Economic Forecast - fevereiro de 2015 

(b) FMI: World Economic Outlook - outubro de 2014 (para os países não membros da UE) 

 

Outros fatores que mereceram a atenção dos agentes económicos e dos mercados financeiros ao 
longo do ano tiveram origem em acontecimentos de ordem geopolítica. Neste âmbito, duas crises se 
destacaram, a primeira entre a Ucrânia e a Rússia, a segunda decorrente dos avanços de grupos 
radicais no Iraque e na Síria. A outro nível, salienta-se a realização de eleições antecipadas no 
Japão, na sequência da decisão de postecipar a nova subida do IVA, das quais resultou a 
recondução do Primeiro-Ministro, Shinzo Abe.  
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Nos EUA, após um início de ano marcado pelo impacto negativo das condições climatéricas 
adversas, que levaram o PIB a registar o primeiro trimestre de contração dos últimos três anos, os 
indicadores económicos recuperaram de forma assinalável a partir da primavera. E nos dois 
trimestres seguintes assistiu-se, inclusive, ao período de maior crescimento da última década, o qual 
se cifrou em 4,6% e 5,0%, em cadeia e anualizado, em cada um dos trimestres, respetivamente. 

No Japão, em consequência do aumento do IVA, a economia japonesa voltou a cair em recessão 
técnica, o que levou, como referido, à convocação de eleições antecipadas e à adoção de novas 
medidas de estímulo por parte do banco central, num ano em que a inflação registou o segundo ano 
consecutivo de variação positiva, algo a que já não se assistia desde 2008.  

As economias emergentes denotaram um novo abrandamento, apesar de manterem um nível de 
crescimento superior ao verificado nos países desenvolvidos. Condições menos favoráveis, quer de 
natureza cíclica, quer de natureza estrutural, ditaram esse arrefecimento.Os países mais 
dependentes da exportação de matérias-primas foram particularmente afetados pela evolução 
negativa dos preços das mesmas. 

No bloco asiático, onde o crescimento continua a ser mais forte, a China obteve uma expansão de 
7,4%, ainda assim o valor mais baixo dos últimos 24 anos. Por seu turno, o Brasil, principal economia 
da América Latina, registou uma recessão técnica durante o primeiro semestre; não obstante, e em 
consequência dos níveis elevados de inflação, o Banco Central do Brasil manteve o processo de 
aumentos da taxa diretora, que encerrou o ano em 11,75%. Na Rússia, o ano foi marcado por uma 
elevada incerteza, decorrente da queda do preço do petróleo e do abrandamento da atividade 
induzido pelas sanções económicas impostas ao país, o rublo registou nesse período uma 
depreciação de 79,8% face ao dólar, tendo o Banco Central da Rússia sido obrigado a decretar 
aumentos da taxa diretora em cinco ocasiões, a qual encerrou o ano em 17%. 

Os níveis de desemprego a nível global permanecem, em termos históricos, ainda muito elevados, 
apesar de terem registado de uma forma geral uma redução. A pressão sobre o crescimento dos 
salários manteve-se, desta forma, muito contida, o que, em conjunto com a queda do preço das 
matérias-primas, sobretudo do petróleo no segundo semestre do ano, levou a uma descida dos níveis 
de inflação em diversos países desenvolvidos.  

Europa 

De acordo com as Estimativas do Outono da Comissão Europeia, a atividade na Área Euro terá 
crescido 0,8% em termos anuais, primordialmente devido ao contributo da procura doméstica. Nos 
principais Estados Membros registaram-se taxas de crescimento positivas, com exceção da Itália. O 
desempenho das economias sob pressão foi também positivo, destacando-se a recuperação da 
Irlanda e, em menor magnitude, de Espanha. 

O Euro registou em 2014 um ano de depreciação face à generalidade das moedas, fruto do reforço 
do caráter expansionista da política monetária na Área Euro, decorrente da conjuntura de descida da 
inflação para valores considerados muito baixos, e manutenção de um ritmo de crescimento lento. 

 

TAXAS DE CÂMBIO DO EURO 

Valores médios mensais  

USD GBP JPY 
Dezembro de 2011 1,3179 0,8441 102,55 
Dezembro de 2012 1,3120 0,8130 110,02 
Dezembro de 2013 1,3704 0,8364 141,68 
Dezembro de 2014 1,2330 0,7880 147,06 
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A moeda única perdeu 10,0% face ao dólar norte-americano, fruto da atuação divergente dos 
respetivos bancos centrais, com a Fed a concluir do programa de aquisição de ativos, enquanto o 
BCE reforçava os estímulos monetários. Contra o iene, o euro apreciou pelo terceiro ano consecutivo, 
desta feita de 3,8%, tendo, no final do ano, alcançado o valor mais elevado em mais de seis anos 
(144,85 ienes por euro). 

O desemprego na região registou uma ligeira redução em 2014, após dois anos consecutivos de 
aumento. A taxa de desemprego média, até novembro, fixou-se em 11,6%, menos 0,4 pontos 
percentuais do que o registado em 2013. 

Na Área Euro, a evolução dos preços acentuou os receios de um prolongado período de inflação 
muito baixa ou mesmo de deflação O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registou 
uma variação média de 0,4%, um ponto percentual abaixo do verificado em 2013, apenas superior ao 
valor observado em 2009, quando a referida taxa média foi de 0,3%. 

O Banco Central Europeu (BCE) revelou-se particularmente ativo ao longo do ano. A evolução da 
conjuntura levou a que decidisse reduções das taxas de referência, em junho e em setembro, tendo 
fixado, pela primeira vez na história, a taxa de depósito em terreno negativo. Adicionalmente, 
anunciou novas Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado Direcionadas, com o propósito de 
incentivar a disponibilização de crédito bancário às empresas não financeiras e às famílias, e ainda 
dois programas de compra de títulos de dívida em mercado secundário. 

As taxas de juro praticadas desceram em 2014, em sintonia com o comportamento das taxas Euribor 
e com a redução dos custos de financiamento das instituições financeiras nos mercados de capitais.  

 

TAXAS EURIBOR 

 

 

Os progressos efetuados no que concerne à União Bancária, nomeadamente o entendimento 
alcançado no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu no que respeita ao Mecanismo Único de 
Resolução, e a conclusão do processo de análise da qualidade dos ativos (Asset Quality Review) e 
do teste de stress, no âmbito da assunção pelo BCE das suas competências ao nível do Mecanismo 
Único de Supervisão, foram fatores adicionais na contínua melhoria do sentimento na região. 
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ECONOMIA PORTUGUESA 

A economia portuguesa registou em 2014, segundo as projeções divulgadas pelo Banco de Portugal 
no seu Boletim Económico de dezembro de 2014, um crescimento positivo, o que sucedeu pela 
primeira vez em quatro anos. Esta evolução ficou a dever-se ao comportamento da procura interna, 
dado que, diferentemente do verificado no passado recente, o contributo do comércio externo para o 
PIB em 2014 foi negativo, uma vez que o aumento das importações suplantou o das exportações. 

De acordo com o banco central, em 2014 as exportações interromperam a tendência de aumento de 
quota que se observou durante os três anos anteriores, uma evolução que foi, contudo, 
significativamente afetada pela componente dos bens energéticos, refletindo o encerramento 
prolongado de uma unidade de refinação durante o primeiro trimestre do ano. 

 

INDICADORES DA ECONOMIA PORTUGUESA 

taxas de variação homóloga em % 

2012 2013 2014 (a) 

Produto Interno Bruto) -3,3 -1,4  0,9  
Consumo privado -5,2 -1,4  -1,8  
Consumo público -4,3 -1,9  -0,6  
FBCF -15,0 -6,3  1,5  
Procura Interna (b) -6,9 -2,4  1,4  
Exportações 3,1 6,4  3,7  
Importações -6,6 3,6  4,7  

Taxa de Inflação (IHPC) 2,8 0,3  -0,3  
Rácios      

Taxa de desemprego 15,8 16,4  14,1  
Défice do SPA (em % do PIB) -5,5 -4,9  -4,8  
Dívida Pública (em % do PIB) 124,8 128,0  127,2  

Fonte: INE 

(a) OE: Relatório Orçamento de Estado para 2015 - outubro de 2014, exceto quando identificados (*) 

(b) Contributo para o crescimento do PIB (pontos percentuais) 

 

Na frente orçamental continuaram os esforços no sentido de redução do défice que se estima que se 
tenha situado abaixo da meta definida pelo Governo. Para esta evolução contribuiu, sobretudo, o 
crescimento da receita fiscal acima do esperado acompanhado por um decréscimo da despesa 
pública. 

Em sintonia com o verificado na generalidade dos países da Área do Euro, o índice de preços 
português decresceu visivelmente registando, em 2014, uma taxa de variação média de -0,3%, após 
0,3% em 2013. 

Em 2014 a taxa de desemprego desceu nos três primeiros trimestres de 2014, altura em que atingiu 
13,1%, o registo mais baixo em 4 anos, sendo a população desempregada de 688,9 mil indivíduos, o 
que representa um decréscimo de 16% face a igual trimestre de 2013. 

Em maio, Portugal concluiu com sucesso o Programa de Assistência Económica e Financeira sem 
que tenha sido considerado necessário qualquer conjunto de medidas de natureza cautelar. 
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MERCADO IMOBILIÁRIO 

Em Portugal, as restrições e incertezas de carácter orçamental colocaram à prova a capacidade de 
gestão das organizações que atuam na área imobiliária. As mudanças aceleradas e constantes 
observadas no setor impuseram uma crescente necessidade de adaptação a realidades 
extremamente desafiantes. 

Após alguns anos de diminuição nos volumes de procura, o mercado de Escritórios da grande Lisboa 
registou uma subida dos montantes negociados. A retoma da procura, assim como as quebras 
continuadas de nova oferta ao longo dos últimos anos, contribuíram para a diminuição da vacancy 
rate, que encerrou o ano com 11,9%. O otimismo do mercado de escritórios é corroborado pelos 
valores das rendas, designadamente pela correção em alta da renda prime na Zona do CBD, que 
subiu 50 cêntimos face ao ano anterior, situando-se nos € 19 m2/mês. 

O aumento de operações concretizadas no mercado Industrial contribuiu para uma recuperação 
ligeira, acompanhada de uma perceção positiva gradual por parte dos diferentes operadores. Ainda 
assim, os níveis reduzidos de procura dos últimos anos têm contribuído para o aumento da oferta e, 
por conseguinte, uma quebra das rendas. Perante um desenvolvimento diminuto de novas 
construções, a oferta de armazéns de qualidade apresentou sinais de escassez, apenas contrariada 
por pequenas operações pontuais resultantes de ocupações próprias. 

O segmento Residencial, com exceção das vendas realizadas no âmbito do programa Golden Visa — 
cujas características, pecuniária e geográfica, o circunscrevem a um número de operações ainda 
muito limitado — continuou a ser marcado pela conjugação de cortes significativos no rendimento das 
famílias e por um acesso ao crédito que se manteve restrito e dispendioso. 

O novo ciclo iniciado pelo setor de Retalho de rua, ainda que muito delimitado a zonas específicas, foi 
um claro sinal do crescente interesse dos operadores por este formato. Face à escassez de oferta, as 
rendas prime registaram um crescimento moderado.  

O aumento registado no volume de investimento em ativos de rendimento veio confirmar que a taxa 
de rendibilidade se manteve elevada quando comparada com outros mercados, designadamente 
europeus. Este facto atraiu capital internacional dos mais diversos pontos do globo, revelando uma 
elevada heterogeneidade de investidores interessados em Portugal. O aumento da procura provocou 
uma compressão nas yields que incidiu inicialmente apenas nos setores de escritórios e retalho high 
street, estendendo-se durante o segundo semestre aos restantes segmentos, com exceção apenas 
dos retail parks. Importa ainda assinalar o crescente interesse de investidores estrangeiros na 
reabilitação de imóveis no centro de Lisboa e Porto, para a promoção de uso residencial ou hoteleiro. 

Para 2015, em termos globais, as previsões apontam para um crescimento generalizado do setor, 
suportado pela solidez dos fundamentais subjacentes, pela persistência de um contexto de taxas de 
juro relativamente baixas e pelas políticas acomodatícias dos bancos centrais. 
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MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

 

Em 31 de Dezembro de 2014, o valor líquido dos fundos de investimento imobiliário ascendia a 
11.398 milhões de euros (M€), o que traduz uma diminuição dos montantes sob gestão de 894 
milhões de euros (7,3%) desde o início do ano. 

Na mesma data o património imobiliário detido por estes fundos (incluindo imóveis, participações em 
sociedades imobiliárias e unidades de participação de fundos imobiliários) totalizou 13.340 M€, o que 
representa 117% do total das carteiras e engloba o recurso ao financiamento por parte destes fundos. 

Todas as categorias de fundos imobiliários sofreram decréscimos nos montantes sob gestão: os 
Fundos de Investimento Imobiliário de Arrendamento Habitacional (FIIAH) registaram uma diminuição 
de 11,5%, os Fundos Especiais de Investimento Imobiliário (FEIIF) diminuíram 16,6%, os Fundos 
Imobiliários Abertos baixaram 5,1% e os Fundos Fechados sofreram um decréscimo de 3,3%. 

 
MERCADO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS PORTUGUÊS 

 

Fonte: APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, de Pensões e Patrimónios 

 

 

Em 2014 não se constituíram novos fundos e registou-se a liquidação de 6 fundos fechados geridos 
por diversas sociedades, baixando para 248 o número de fundos imobiliários portugueses em 
atividade. 

No final do ano, os fundos imobiliários portugueses eram geridos por 34 sociedades, sendo que as 
dez maiores concentravam 75% do mercado. A sociedade com maior volume de ativos sob gestão 
era a Interfundos, com uma quota de 13,3%, seguida pela Fundger, com uma quota de 11,6%. 
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ATIVIDADE DO FUNDO 

 

Caracterização 

O Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado MAIA IMO iniciou a sua atividade 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 não superiores a 5 anos.  

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

Estratégia 

No ano de 2014 prosseguiram as ações de desenvolvimento e comercialização dos 19 imóveis do 
Fundo situados no concelho da Maia, nomeadamente a divulgação dos ativos para venda e 
arrendamento, a realização de diversas reparações e benfeitorias e a manutenção da carteira de 
arrendamentos em diversos imóveis do Fundo. 

Na sequência do contrato promessa de compra e venda realizado em 2012, a escritura de venda do 
imóvel designado por “Novo Rumo Sul” foi concretizada em 2014. 

Foi ainda efetuado o arrendamento do imóvel designado por “Casa da Rua do Calvário”, que 
envolveu a sua total reabilitação sem custos para o Fundo. 

O Fundo tem um passivo bancário de 6,25 M€ junto da Caixa Geral de Depósitos, que resulta do 
financiamento contratado aquando da sua constituição para aquisição dos imóveis que detém em 
carteira. 

 

Avaliação do desempenho 

No final do ano, o Ativo Imobiliário do Fundo encontrava-se avaliado em 10.889.917 euros e o valor 
global líquido era de 5.064.483 euros. 

Durante o exercício de 2014, o Fundo obteve 1.293.355 euros de Proveitos, sendo 368.396 euros de 
Rendas, e suportou 1.101.776 euros de Custos, apurando-se um Resultado Líquido do Exercício de 
191.579 euros. 
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Dados Históricos 

Valores em euros 

Ano  Valor Líquido Número de UPs Valor UP Rendibilidade 

2008 5.998.474,12 € 6.000 999,7457 €   

2009 5.950.214,82 € 6.000 991,7025 € - 0,80% 

2010 5.922.894,12 € 6.000 987,1490 € - 0,46% 

2011 5.861.705,61 € 6.000 976,9509 € - 1,13% 

2012 5.015.840,01 € 6.000 835,9733 € - 14,27% 

2013 4.872.904,16 € 6.000 812,1507 € - 2,85% 

2014 5.064.482,67 € 6.000 844,0804 €  3,93% 

* Dados relativos a 31 de Dezembro, a Rendibilidade refere-se aos últimos doze meses. 

Fonte: Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP)  

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não garantem rendibilidades futuras.  

O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco 

 que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo)  
 
 
 Valores em euros 

2012 2013 2014 

Proveitos 363.991 426.939 1.293.355 

Custos 1.209.856 569.874 1.101.776 

Resultado Líquido -845.866 -142.935 191.579 

   

 Valores em euros 

Alguns custos suportados pelo fundo  2012 2013 2014 

- Impostos 153.804 246.707 192.226 

- Comissão de Gestão  57.277 54.590 55.546 

- Comissão de Depósito 2.512 2.440 2.536 

- Taxa de Supervisão 2.400 2.400 2.400 

- Custos de Auditoria 2.952 4.920 4.000 

   

27 de Fevereiro de 2015 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIA IMO

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

2014 2013
Ativo Mais- Menos- Ativo Ativo

ATIVO Notas Bruto  -Valias  -Valias Líquido Líquido PASSIVO E CAPITAL DO FUNDO Notas 2014 2013

ATIVOS IMOBILIÁRIOS CAPITAL DO FUNDO
Construções 1 e 3 11.285.777 815.928 (1.211.788) 10.889.917 11.377.895    Unidades de participação 2 6.000.000 6.000.000

Total de Ativos Imobiliários 11.285.777 815.928 (1.211.788) 10.889.917 11.377.895    Resultados transitados 2 (1.127.096) (984.160)
   Resultado líquido do exercício 2 191.579 (142.936)

DISPONIBILIDADES                Total do Capital do Fundo 5.064.483 4.872.904
Depósitos à ordem 7 698.363 - - 698.363 182.823

Total das Disponibilidades 698.363 - - 698.363 182.823 CONTAS DE TERCEIROS
   Outras contas de credores 15 118.380 87.844

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS    Empréstimos obtidos 15 6.252.729 6.252.729
Proveitos a receber 4 - - 4 5    Adiantamentos por venda de imóveis 1 - 200.000
Outras contas de regularização 14 8.271 - - 8.271 8.271                Total dos Valores a Pagar 6.371.109 6.540.573

Total das Acréscimos e Diferimentos Ativos 8.275 - - 8.275 8.276
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
   Acréscimos de custos 16 124.766 125.611
   Receitas com proveito diferido 16 35.842 29.813
   Outros Acréscimos e Diferimentos 16 355 93
               Total dos Acréscimos e Diferimentos Passivos 160.963 155.517

Total do Ativo 11.992.415 815.928 (1.211.788) 11.596.555 11.568.994 Total do Passivo e Capital do Fundo 11.596.555 11.568.994

Total do Número de Unidades de Participação 2 6.000 6.000 Valor Unitário da Unidade de Participação 2 844,0804 812,1507

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de dezembro de 2014.



CUSTOS E PERDAS Notas 2014 2013 PROVEITOS E GANHOS Notas 2014 2013

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

De operações correntes 19 127.211 122.276 Outros de operações correntes 28 7
Comissões: Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários

Outras de operações correntes 17 60.498 59.577 Em ativos imobiliários 21 924.931 69.633
Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários Rendimento de ativos imobiliários 20 368.396 348.981

Em ativos imobiliários 21 533.457 87.606 Outros proveitos e ganhos correntes - 6
Impostos e taxas: Total de Proveitos e Ganhos Correntes 1.293.355 418.627

Imposto sobre o rendimento 12 73.860 69.269
Impostos indiretos 12 118.366 177.438 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Outros impostos 12 - 2 Ganhos de exercícios anteriores - 8.312

Fornecimentos e serviços externos 18 188.385 53.550 Total de Proveitos e Ganhos Eventuais - 8.312
Outros custos e perdas correntes - 156

Total de Custos e Perdas Correntes 1.101.776 569.874

Lucro do exercício 2 191.579 - Prejuízo do exercício 2 - 142.935

Total 1.293.355 569.874 Total 1.293.355 569.874

Resultados de ativos imobiliários 571.485 277.457 Resultados eventuais - 8.312
Resultados correntes 191.579 (151.247) Resultados antes de impostos sobre o rendimento 265.438 (73.666)

Resultado líquido do exercício 191.579 (142.935)

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIA IMO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014.



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIA IMO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS MONETÁRIOS PARA OS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS:
   Alienação de ativos imobiliários 640.000 -
   Rendimentos de ativos imobiliários 374.687 343.685
   Adiantamentos por conta de vendas de ativos imobiliários 100.000 1.114.687 175.000 518.685

PAGAMENTOS:
   Despesas com ativos imobiliários 85.148 123.000
   Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 137.815 222.963 39.811 162.811

          Fluxo das operações sobre ativos imobiliários 891.724 355.874

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS:
   Juros de depósitos bancários 20 -
   Empréstimos obtidos - 20 197.729 197.729

PAGAMENTOS:
   Comissão de gestão 55.534 54.465
   Comissão de depósito 2.440 2.506
   Juros de disponibilidades e empréstimos 127.242 122.244
   Impostos e taxas 190.972 187.146
   Reembolsos de empréstimos - 10.000
      Outros pagamentos correntes 16 376.204 297 376.658

(376.184) (178.929)
Saldo dos fluxos monetários do período 515.540 176.945

Disponibilidades no início do período 182.823 5.878

Disponibilidades no fim do período 698.363 182.823

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos monetários para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

2014 2013



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAIA IMO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

INTRODUÇÃO 
 
O Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Maia Imo (“Fundo”) foi autorizado por deliberação 
do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 27 de novembro de 
2008, tendo iniciado a sua atividade em 31 de dezembro de 2008.  Trata-se de um fundo de investimento 
imobiliário fechado de distribuição parcial, constituído por subscrição particular, pelo período inicial de 
cinco anos contados a partir da data da sua constituição, prorrogável por períodos subsequentes de dez 
anos desde que aprovado pela Assembleia de Participantes, sob proposta da Sociedade Gestora.  
 
Nos termos da Lei e do Regulamento de Gestão do Fundo, este é essencialmente composto por um 
conjunto de ativos imobiliários, legalmente autorizados.   
 
Nos termos do Regulamento de Gestão, o investimento será essencialmente feito num conjunto de Ativos 
imobiliários, dispersos no concelho da Maia, parte do qual destinado a arrendamento e outra parte será 
destinado ao desenvolvimento de projetos imobiliários compatíveis com o Plano Diretor Municipal (“PDM”) 
do concelho da Maia.  Os investidores a que o Fundo se dirige são o Município da Maia e outras 
entidades, públicas ou privadas com ele relacionadas. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Fundger - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliário, S.A. (Sociedade Gestora), sendo as funções de entidade depositária (depositário) 
asseguradas pela Caixa Geral de Depósitos S.A.. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Contabilístico dos Fundos 
de Investimento Imobiliário.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
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. 
 
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 princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. 

 
b) Comissão de gestão 
 
 A comissão de gestão constitui um encargo do Fundo, a título de remuneração dos serviços de 

gestão do seu património que lhe são prestados pela Sociedade Gestora, sendo registada na rubrica 
“Comissões” (Nota 17). 

 
 Segundo o Regulamento de Gestão, esta comissão é calculada mensalmente sobre o valor do ativo 

total do Fundo antes de comissões, por aplicação de uma taxa anual de 0,48%. 
 
c) Comissão de depositário 
 

 Destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos serviços prestados ao Fundo. 
 
 A comissão do banco depositário é calculada através da aplicação de uma taxa anual de 0,05% 

sobre o valor líquido global do Fundo, apurada com referência ao último dia de ano a que respeita a 
partir do dia de início da atividade do Fundo e sendo paga até ao último dia útil de janeiro do ano 
seguinte aquele a que respeita.  Esta comissão encontra-se registada na rubrica “Comissões” (Nota 
17). 
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FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAIA IMO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

d) Taxa 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 sobre o valor global do Fundo no final 
de cada mês, sendo registada na rubrica “Comissões” (Nota 17).  Em 31 de dezembro de 2014 e 
2013, esta taxa ascendia a 0,0266%o.  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) Ativos imobiliários 
 
 As construções acabadas adquiridas pelo Fundo são registadas de acordo com os pagamentos 

efetuados, 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 

respetivas alienações são precedidas dos pareceres de, pelo menos, dois peritos avaliadores 
independentes, nomeados de comum acordo entre a Sociedade Gestora e o banco depositário. 

 
 A valorização de cada um dos imóveis é definida pela Sociedade Gestora, no contexto do 

Regulamento nº 7/2007 da CMVM, e reanalisada periodicamente por comparação do seu valor 
contabilístico com o resultante das avaliações dos citados peritos independentes, sendo cada imóvel 
valorizado no intervalo compreendido entre o valor de aquisição e a média aritmética simples dos 
valores indicados nos relatórios de avaliação. 

 
 Nos termos do Decreto-Lei acima referido, os imóveis devem ser avaliados com uma periodicidade 

mínima de dois anos e sempre que ocorra uma alteração significativa no seu valor.  
 
 As mais ou menos-valias que resultam do ajustamento do custo dos imóveis ao seu valor venal são 

reconhecidas nas rubricas “Ganhos e perdas em operações financeiras e ativos imobiliários – 
Ajustamentos favoráveis/desfavoráveis” da demonstração de resultados, tendo como contrapartida as 
rubricas “Mais-valias” e “Menos-valias” do ativo. 

 
 As mais ou menos-valias geradas na alienação de imóveis são refletidas na demonstração de 

resultados do exercício em que os mesmos são vendidos, sendo determinadas com base na 
diferença entre o valor de venda e o seu valor de balanço nessa data. 

 
 Os imóveis destinam-se a arrendamento e ao desenvolvimento de projetos imobiliários compatíveis 

com o PDM.  As rendas são reconhecidas como proveitos no ano a que respeitam, sendo as rendas 
recebidas antecipadamente registadas na rubrica "Acréscimos e diferimentos passivos – Receitas 
com proveito diferido”. 

 
f) Contas de terceiros 
 
 As dívidas de terceiros refletem o valor que se espera efetivamente receber.  Neste sentido, o Fundo 

provisionou a totalidade das rendas e condomínios vencidos com uma antiguidade superior a três 
meses.  As situações em contencioso são provisionadas na totalidade. 

 
g) 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. 
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FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAIA IMO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

h) Política de rendimentos 
 
 O Fundo caracteriza-se pela distribuição parcial de rendimentos aos participantes, desde que 

salvaguardada a liquidez, a solvabilidade e a solidez financeira do Fundo. 
 
 A distribuição de rendimentos incide sobre parte dos proveitos líquidos correntes deduzidos dos 

encargos gerais de gestão e acrescidos ou diminuídos, consoante o caso, dos saldos da conta de 
regularização de rendimentos respeitantes a exercícios anteriores e dos resultados transitados. 

 
 A periodicidade da distribuição de rendimentos é anual e terá lugar a partir do terceiro ano civil 

completo de atividade do Fundo.  Os rendimentos a distribuir são iguais, no mínimo, a 50% dos 
resultados elegíveis gerados durante o ano anterior. 

 
1. ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 O saldo desta rubrica é composto por imóveis, com as seguintes características: 
 

2014 2013
Mais e

Ano de Custo de (menos)-valias Valor de Valor de Valia Valor de
Imóvel avaliação aquisição potenciais balanço avaliação adicional balanço Localização

Construções:

Tribunal da Maia 2014 2.851.183 (*) 86.767 2.937.950 2.937.950 - 2.846.390 Maia
Quinta dos Girassóis 2014 1.364.674 (*) 87.738 1.452.412 1.540.150 87.738 1.223.500 Maia
Hipódromo 2014 1.366.276 (413.726) 952.550 952.550 - 1.167.000 Maia
Novo Rumo Norte 2014 1.147.250 (384.850) 762.400 762.400 - 922.500 Maia
EB 23 de Nogueira 2014 446.772 305.764 752.536 1.058.300 305.764 446.772 Maia
Campo de Futebol de Vermoim 2014 871.651 (164.151) 707.500 707.500 - 796.500 Maia
Casa de Brás Oleiro 2014 585.667 (57.617) 528.050 528.050 - 527.000 Maia
Lugar das Cardosas 2014 375.170 (*) 104.485 479.655 508.750 29.095 450.559 Maia
Edifício do Ministério Público 2014 341.643 (*) 130.903 472.547 603.450 130.903 341.643 Maia
Av. da Igreja II 2014 397.617 (*) 28.117 425.733 453.850 28.117 368.000 Maia
Casa da Rua do Calvário 2014 313.078 63.361 376.439 439.800 63.361 292.000 Maia
Antiga Cooperativa 2014 342.127 (*) (77.627) 264.500 264.500 - 276.000 Maia
Lote ao Complexo Desportivo 2014 264.995 (*) (30.195) 234.800 234.800 - 264.995 Maia
Av. da Igreja I 2014 235.241 (*) (12.291) 222.950 222.950 - 215.000 Maia
Casa de Joaquim Ramalhão 2013 118.910 (*) 2.590 121.500 121.500 - 121.500 Maia
Novo Centro Cívico 2014 103.779 (*) (8.429) 95.350 95.350 - 83.000 Maia
Escola EB 1 da Aldeia 2014 119.751 (62.901) 56.850 56.850 - 77.000 Maia
Terrenos na Rua da Fábrica 2013 39.992 (*) 6.204 46.196 52.400 6.204 39.992 Maia
Novo Rumo Sul - Via Periférica - - - - - - 918.544 Maia

11.285.777 (395.860) 10.889.917 11.541.100 651.183 11.377.895

(*) Entregues pelo Participante Único no âmbito da realização em espécie do capital do Fundo.  
 
 Em 31 de dezembro de 2013, o Fundo tinha registado 200.000 euros relativos a adiantamentos por 

venda do imóvel denominado “Novo Rumo Sul - Via Periférica”, cujo remanescente a receber 
totalizava 740.000 euros (Nota 13). Durante o exercício de 2014 o Fundo celebrou por escritura 
pública a venda do imóvel denominado “Novo Rumo Sul -  Via Periférica”, pelo montante de 940.000 
euros.  A mais-valia apurada nesta operação foi de 21.456 euros (Nota 21). 

 
 Em 31 de dezembro de 2014, o montante de 395.860 euros refere-se às menos-valias potenciais 

registadas resultantes da desvalorização dos imóveis, líquidas das mais-valias nesta data que 
ascendem a 815.928 euros. 

 
 O valor de avaliação considerado corresponde à média simples do valor atribuído pelos respetivos 

peritos avaliadores nas avaliações efetuadas. 
 
 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o valor de balanço dos edifícios para arrendamento e/ou venda 

incluía frações/imóveis não arrendados no montante de 7.479.421 euros e 8.112.862 euros, 
respetivamente (Nota 3). 

 
 Em 2014 e 2013, a rentabilidade média da carteira de imóveis ascendeu a 3,31% e 3,08%, 

respetivamente, calculada com base no valor médio anual de balanço dos imóveis do respetivo ano e 
do ano anterior e nas rendas brutas registadas neste exercício. 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

Tribunal da Maia 
 
 O imóvel denominado “Tribunal da Maia” corresponde às atuais instalações dos serviços do Tribunal 

da Comarca da Maia.  O edifício é composto por uma cave e 8 andares, encontrando-se arrendado 
ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça, I.P.. 

 
 O contrato de arrendamento tem a duração de 1 ano, contando-se o seu início a partir de 1 de abril 

de 1997, renovável por iguais períodos, salvo denúncia de qualquer das partes. 
 
 Quinta dos Girassóis 
 
 O imóvel denominado “Quinta dos Girassóis” localizado no Lugar de Brandinhães, corresponde a 

uma casa de habitação composta por 2 pisos.  De acordo com o PDM em vigor, o imóvel insere-se 
nas denominadas “Áreas Centrais”, nas quais o índice de construção não deverá exceder 1,2.   

 
 O valor de avaliação do imóvel foi determinado considerando a máxima e melhor utilização da 

propriedade a qual corresponde ao desenvolvimento de um projeto imobiliário misto com componente 
residencial, de comércio e serviços, de acordo com o Pedido de Informação Prévia aprovado pelo 
Município da Maia.  

 
 Hipódromo 
 
 O imóvel denominado “Hipódromo” refere-se a seis parcelas dispersas e descontínuas de terreno de 

uma propriedade classificada no PDM como “Áreas de Estruturação Especial”.  No extremo Sul do 
terreno, localiza-se o Hipódromo que corresponde a uma parcela de terreno ampla com uma estrutura 
amovível que serve de apoio às corridas.  

 
 Novo Rumo Norte 
 
 O imóvel denominado “Novo Rumo Norte” localiza-se no centro urbano e corresponde a um terreno 

urbano sem construções, encontrando-se atualmente coberto a relva. 
 
 De acordo com o PDM atualmente em vigor, o imóvel encontra-se classificado na planta de 

ordenamento como “Áreas Centrais”, correspondendo a esta classificação um índice de utilização 
máximo de 1,2, o qual foi considerado na determinação do valor de avaliação do imóvel. 

 
 O movimento na carteira de ativos imobiliários do Fundo em 2014 foi o seguinte: 
 

Adiantamentos por
por compra e

Imóveis venda de imóveis Total

Saldo em 31 de dezembro de 2013 11.377.895 (200.000) 11.177.895

Vendas (918.544) - (918.544)
Regularização de adiantamentos por venda de imóveis - 200.000 200.000 
Outras variações no custo de aquisição dos imóveis 60.547 - 60.547 
Valorização de imóveis em carteira (Nota 21) 370.018 - 370.018 
Outros 1 - 1 

Saldo em 31 de dezembro de 2014 10.889.917 - 10.889.917 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

2. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O património do Fundo está titulado através de unidades de participação iguais com um valor base de 

1.000 euros cada, conferindo aos seus titulares um direito de propriedade sobre os valores do Fundo, 
proporcional ao número de unidades de participação detidas. 

 
O movimento no capital do Fundo durante os exercícios de 2014 e de 2013 foi o seguinte: 

 
2014

Aplicação Resultado
Saldo em do resultado líquido do Saldos em

31/12/2013 de 2013 exercício  31/12/2014

Unidades de participação 6.000.000 - - 6.000.000
Resultados transitados (984.160) (142.936) - (1.127.096)
Resultado líquido do exercício (142.936) 142.936 191.579 191.579

4.872.904 - 191.579 5.064.483

Número de unidades de participação 6.000 6.000

Valor da unidade de participação 812,1507 844,0804
 

 
2013

Aplicação Resultado
Saldo em do resultado líquido do Saldos em

31/12/2012 de 2012 exercício  31/12/2013

Unidades de participação 6.000.000 - - 6.000.000
Resultados transitados (138.294) (845.866) - (984.160)
Resultado líquido do exercício (845.866) 845.866 (142.936) (142.936)

5.015.840 - (142.936) 4.872.904

Número de unidades de participação 6.000 6.000

Valor da unidade de participação 835,9733 812,1507
 

 
 O capital inicial do Fundo era de 6.000.000 euros, representado por 6.000 unidades de participação 

com um valor unitário de 1.000 euros, tendo sido realizado em espécie mediante a entrega dos 
seguintes imóveis: 
 
 Valor 
 atribuído 

 
Tribunal da Maia 2.592.000 
Quinta dos Girassóis 1.264.000 
Lugar das Cardosas 350.000 
Av. da Igreja II 372.000 
Edifício do Ministério Público 320.000 
Antiga Cooperativa 320.000 
Lote ao Complexo Desportivo 248.000 
Av. da Igreja I 220.000 
Casa de Joaquim Ramalhão 100.000 
Novo Centro Cívico  97.000 
Terrenos na Rua da Fábrica 37.000 
Outros imóveis 80.000 
 -------------- 
 6.000.000 
 ======= 

 5 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAIA IMO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
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 Dado tratar-se de um Fundo Fechado, as unidades de participação só são reembolsáveis quando da 

sua liquidação, redução de capital ou prorrogação do seu período de atividade. 
 
 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Município da Maia detinha a totalidade das unidades de 

participação do Fundo. 
 
3. INVENTÁRIO DAS APLICAÇÕES EM ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 O inventário das aplicações em ativos imobiliários em 31 de dezembro de 2014 e 2013 é o seguinte: 
 

2014
Ano de Área Frações Valor de Data de Valor de Data de Valor de

Imóvel aquisição (m2) devolutas balanço Avaliador avaliação avaliação Avaliador avaliação avaliação

1. Imóveis situados em Portugal

1.2. Construções

Comércio/Serviços

Tribunal da Maia 2008 800 - 2.937.950 CPU 28-11-2014 2.726.900 Mencovaz 28-11-2014 3.149.000
Edifício do Ministério Público 2008 394 - 472.547 CPU 28-11-2014 575.900 Mencovaz 28-11-2014 631.000

1.3. Outros projetos de construção

Outros

Quinta dos Girassóis 2008 6.400 1.452.412 1.452.412 CPU 28-11-2014 1.461.300 Mencovaz 28-11-2014 1.619.000
Hipódromo 2008 123.777 952.550 952.550 CPU 28-11-2014 903.100 Mencovaz 28-11-2014 1.002.000
Novo Rumo Norte 2008 10.229 762.400 762.400 CPU 28-11-2014 708.800 Mencovaz 28-11-2014 816.000
EB 23 de Nogueira 2008 35.284 752.536 752.536 CPU 28-11-2014 976.600 Mencovaz 28-11-2014 1.140.000
Campo de Futebol de Vermoim 2008 13.374 707.500 707.500 CPU 28-11-2014 687.000 Mencovaz 28-11-2014 728.000
Casa de Brás Oleiro 2008 2.588 528.050 528.050 CPU 28-11-2014 518.100 Mencovaz 28-11-2014 538.000
Lugar das Cardosas 2008 14.482 479.655 479.655 CPU 28-11-2014 501.500 Mencovaz 28-11-2014 516.000
Av. da Igreja II 2008 6.375 425.733 425.733 Mencovaz 28-11-2014 435.000 CPU 28-11-2014 472.700
Casa da Rua do Calvário 2008 1.330 376.439 376.439 CPU 28-11-2014 439.600 Mencovaz 28-11-2014 440.000
Antiga Cooperativa 2008 1.830 264.500 264.500 CPU 28-11-2014 249.000 Mencovaz 28-11-2014 280.000
Lote ao Complexo Desportivo 2008 1.070 234.800 234.800 CPU 28-11-2014 228.600 Mencovaz 28-11-2014 241.000
Av. da Igreja I 2008 3.182 222.950 222.950 Mencovaz 28-11-2014 222.000 CPU 28-11-2014 223.900
Casa de Joaquim Ramalhão 2008 1.106 121.500 121.500 CBRE 01-08-2013 117.000 Fast Value, Lda 01-08-2013 126.000
Novo Centro Cívico 2008 813 95.350 95.350 Mencovaz 28-11-2014 91.400 CPU 28-11-2014 99.300
Escola EB 1 da Aldeia 2008 703 56.850 56.850 CPU 28-11-2014 52.700 Mencovaz 28-11-2014 61.000
Terrenos na Rua da Fábrica 2008 5.164 46.196 46.196 CBRE 18-12-2013 52.000 Fast Value, Lda 18-12-2013 52.800

7.479.421 10.889.917 10.946.500 12.135.700
 

 
2013

Ano de Área Frações Valor de Data de Valor de Data de Valor de
Imóvel aquisição (m2) devolutas balanço Avaliador avaliação avaliação Avaliador avaliação avaliação

1. Imóveis situados em Portugal

1.2. Construções

Comércio/Serviços

Tribunal da Maia 2008 800 - 2.846.390 Fast Value, Lda 30-11-2012 3.308.000 CBRE 30-11-2012 3.372.000
Edifício do Ministério Público 2008 394 - 341.643 Fast Value, Lda 30-11-2012 506.900 CBRE 30-11-2012 397.000

1.3. Outros projetos de construção

Outros

Quinta dos Girassóis 2008 6.400 1.223.500 1.223.500 Fast Value, Lda 30-11-2012 1.133.000 CBRE 30-11-2012 1.314.000
Hipódromo 2008 123.777 1.167.000 1.167.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 1.104.000 CBRE 30-11-2012 1.230.000
Novo Rumo Norte 2008 10.229 922.500 922.500 Fast Value, Lda 30-11-2012 869.000 CBRE 30-11-2012 976.000
Novo Rumo Sul - Via Periférica 2008 7.000 918.544 918.544 CBRE 30-11-2012 843.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 1.004.000
Campo de Futebol de Vermoim 2008 13.374 796.500 796.500 Fast Value, Lda 30-11-2012 778.000 CBRE 30-11-2012 815.000
Casa de Brás Oleiro 2008 2.588 527.000 527.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 516.000 CBRE 30-11-2012 538.000
Lugar das Cardosas 2008 14.482 450.559 450.559 Fast Value, Lda 30-11-2012 570.000 CBRE 30-11-2012 650.000
EB 23 de Nogueira 2008 35.284 446.772 446.772 Fast Value, Lda 30-11-2012 466.000 CBRE 30-11-2012 524.000
Av. da Igreja II 2008 6.375 368.000 368.000 CBRE 30-11-2012 351.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 385.000
Casa da Rua do Calvário 2008 1.330 292.000 292.000 CBRE 30-11-2012 281.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 303.000
Antiga Cooperativa 2008 1.830 276.000 276.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 262.000 CBRE 30-11-2012 290.000
Lote ao Complexo Desportivo 2008 1.070 264.995 264.995 CBRE 30-11-2012 273.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 278.000
Av. da Igreja I 2008 3.182 215.000 215.000 CBRE 30-11-2012 207.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 223.000
Casa de Joaquim Ramalhão 2008 1.106 121.500 121.500 CBRE 01-08-2013 117.000 Fast Value, Lda 01-08-2013 126.000
Novo Centro Cívico 2008 813 83.000 83.000 CBRE 30-11-2012 79.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 87.000
Escola EB 1 da Aldeia 2008 703 - 77.000 Fast Value, Lda 30-11-2012 74.000 CBRE 30-11-2012 80.000
Terrenos na Rua da Fábrica 2008 5.164 39.992 39.992 CBRE 18-12-2013 52.000 Fast Value, Lda 18-12-2013 52.800

8.112.862 11.377.895 11.789.900 12.644.800
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7. DISPONIBILIDADES 
 
 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante os exercícios de 2014 e 2013 foi o seguinte: 
 
    2014  
   Saldo em   Saldo em 
   31/12/2013 Aumentos Reduções 31/12/2014 
 
 Depósitos à Ordem: 
   Caixa Geral de Depósitos, S.A. 182.823 1.119.177 ( 603.637  )  698.363 
   ====== ======= ====== ====== 
 
    2013  
   Saldo em   Saldo em 
   31/12/2013 Aumentos Reduções 31/12/2014 
 
 Depósitos à Ordem: 
   Caixa Geral de Depósitos, S.A. 5.878 746.230 ( 569.285  ) 182.823 
   ==== ====== ======= ====== 
 
 Os depósitos à ordem encontram-se domiciliados na Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). Em 31 

de dezembro de 2014 e 2013, os depósitos à ordem na CGD eram remunerados a taxas médias 
anuais brutas de 0,0144% e 0,054%, respetivamente.   

 
10. DÍVIDAS A TERCEIROS COBERTAS POR GARANTIAS REAIS 
 
 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Fundo tinha as seguintes dívidas a terceiros cobertas por 

garantias reais prestadas: 
 

Saldo Natureza
Valor 
venal

(Nota 15)

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 6.252.729
Hipoteca sobre todos os imóveis do Fundo, excepto 
Campo de Futebol de Vermoim, Av. Igreja I e II. 

9.533.734

2014
Garantias prestadas

 
 

 

Saldo Natureza
Valor 
venal

(Nota 15)

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 6.252.729
Hipoteca sobre todos os imóveis do Fundo, excepto 
Campo de Futebol de Vermoim, Av. Igreja I e II e Novo 
Rumo Sul - Via Periférica 

9.079.851

Garantias prestadas
2013

 
 
12. IMPOSTOS 
 
 Nos termos do disposto no artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos dos fundos 

de investimento imobiliário constituídos de acordo com a legislação nacional são objeto de um regime 
específico de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), 
relativamente a cada tipo de rendimento auferido, de forma autonomizada: 
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Rendimentos prediais 
 
 Os rendimentos prediais (rendas) são tributados autonomamente a uma taxa de 25%, a qual incide 

sobre o valor das rendas auferidas, após dedução dos encargos de conservação e de manutenção 
que tenham sido efetivamente suportados com os prédios em causa, desde que tais encargos se 
mostrem devidamente documentados, bem como o Imposto Municipal sobre Imóveis liquidado. 

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

25%.  No entanto, apenas 50% do saldo positivo entre as mais e as menos-valias realizadas numa 
base anual é passível de imposto, pelo que a taxa efetiva é de 12,5%. 

 
 Outros rendimentos 
 
 As mais-valias, que não as decorrentes da alienação de imóveis, são tributadas autonomamente à 

taxa de 25%, nas mesmas condições que se verificariam caso o respetivo 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, por regra, efetuada por retenção na fonte à taxa de 28%, como se de pessoas 
singulares residentes em território Português se tratassem. 

 
 Património 
 
 Os imóveis que integram o património dos Fundos de Investimento Imobiliário Fechados deixaram de 

estar isentos do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (“IMI”). 
 
 A propriedade, o usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos, com afetação habitacional, que 

tenham um valor patrimonial tributário (“VPT”) igual ou superior a 1.000.000 euros, encontram-se 
sujeitos a Imposto do Selo à taxa de 1% sobre o VPT utilizado para efeitos do IMI, devendo o imposto 
ser pago nos prazos, termos e condições definidos no Código do IMI. 

 
 Os impostos suportados pelo Fundo durante os exercícios de 2014 e 2013 foram os seguintes: 
 
  2014 2013 
 
 Imposto sobre o rendimento: 
  Imposto sobre rendimentos prediais 73.860 69.269  
   ---------- ---------- 
 Impostos indiretos: 
  Imposto do Selo 62.878 120.462  
  Imposto Municipal sobre Imóveis 55.488 56.976  
   ---------- ---------- 
   118.366 177.438  
   ---------- ---------- 
 Outros impostos: 
  Aplicações financeiras - 2   
  ---------- ----------- 
  192.226 246.709  
  ====== ====== 
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13. RESPONSABILIDADES COM E DE TERCEIROS 
 

Em 31 de dezembro de 2013, a rubrica “Operações a prazo sobre imóveis” ascendia a  
740.000 euros e referia-se ao contrato de compra e venda relativo ao imóvel denominado “Novo 
Rumo – Via Periférica” (Nota 1).  

 
14. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 
 
 Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 esta rubrica refere-se aos custos diferidos com seguros.  
 
15. CONTAS DE TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
    2014 2013 
 
 Outras contas de credores: 
  Setor Público Administrativo  
    IRC a pagar 73.852 69.269  
    Imposto a recuperar ( 7.453  ) ( 6.529 ) 
   ---------- ---------- 
   66.399 62.740  
 Outros credores 
     Por fornecimentos e serviços:   
  Efimóveis - Imobiliária, S.A. 24.600 24.658 
  CPU – Consultores de avaliação 10.437 - 
  Mencovaz – Consultoria imobiliária e avaliação 8.696 - 
  Outros 8.248 446 
   ---------- ---------- 
   51.981 25.104  
   ---------- ---------- 
  118.380 87.844  
   ---------- ---------- 
 
 Empréstimos obtidos (Nota 10) 6.252.729 6.252.729  
   ------------- -------------- 
  6.371.109 6.340.573  
  ======= ======== 
 

Em 31 de dezembro de 2008, Fundo celebrou com a Caixa Geral de Depósitos um contrato de 
abertura de crédito ou mútuo para realização de investimentos em imóveis com um limite aprovado 
de 7.000.000 euros.  Este empréstimo vence juros trimestralmente a uma taxa nominal variável 
correspondente à média das Euribor a três meses apurada com referência ao mês imediatamente 
anterior ao do início de cada período de contagem de juros, acrescida de um “spread” de 1,75%. 
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, o Fundo tinha utilizado 6.252.729 euros.  O empréstimo 
deverá ser integralmente pago no prazo de 10 anos contados a partir de 31 de dezembro de 2008. 
As amortizações de capital terão obrigatoriamente lugar com a venda ou promessa de venda dos 
imóveis hipotecados a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A., num montante não inferior a 50% 
do respetivo preço. 
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16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
    2014 2013 
  
 Acréscimos de custos 
   Juros de empréstimos contraídos 681 713  
   Comissões: 
     Comissão de gestão 4.642 4.630  
     Comissão de depositário 2.536 2.440  
     Taxa de supervisão 200 200  
   Outros custos a pagar:   
     Imposto do Selo 57.219 57.220  
     IMI 55.488 55.488  
     Auditoria 4.000 4.920  
   ----------- ---------- 
   124.766 125.611  
   ----------- ---------- 
 Receitas com proveito diferido: 
  Rendas recebidas antecipadamente 35.842 29.813  
   ---------- ----------  
 
 Outros acréscimos e diferimentos 355 93  
   ----------- ----------- 
   160.963 155.517  
   ====== ====== 
 
17. COMISSÕES 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2014 2013 
 
 Comissão de gestão 55.546 54.590  
 Comissão de depositário 2.536 2.440  
 Taxa de supervisão 2.400 2.400  
 Outros 16 147  
   --------- ---------- 
   60.498 59.577  
  ===== ===== 
 
18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
 Esta rubrica apresenta a seguinte composição: 
 
  2014 2013 
 
 Coordenação, gestão e fiscalização de obras 147.600 - 
 Avaliação de ativos imobiliários 19.133 23.253  
 Seguros 8.248 8.252  
 Conservação 7.357 4.931  
 Auditoria 4.000 4.920  
 Reparação 1.894 10.685  
 Higiene e limpeza - 861  
 Outros 153 648  
  ---------- ---------- 
    188.385 53.550  
  ====== ===== 

 10 



FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAIA IMO 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros)  

 
Em 2014, a rubrica “Coordenação, gestão e fiscalização de obras” corresponde a serviços de 
assistência imobiliária e consultoria prestados ao Fundo no âmbito de contrato de prestação de 
serviços de gestão e coordenação de projecto imobiliário celebrado em janeiro de 2009 entre o Fundo 
e a Efimóveis Imobiliária, S.A..  O referido contrato teve início em janeiro de 2009 e término em 30 de 
setembro de 2011, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, caso o Fundo não 
deduza oposição à sua renovação com a antecedência de 30 dias.  
 

19. JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS 
 

Em 2014 e 2013 esta rubrica refere-se a juros com o financiamento contraído junto da Caixa Geral de 
Depósitos, S.A.. 

 
20. RENDIMENTO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 O saldo desta rubrica é composto integralmente por rendas faturadas a inquilinos de imóveis do 

Fundo. 
 
21. PERDAS / GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
 
 Estas rubricas têm a seguinte composição: 
 
   2014 2013 
 
 Ganhos em operações financeiras e ativos imobiliários: 
  
 Ajustamentos favoráveis resultantes 
  da reavaliação de ativos imobiliários (Nota 1) 903.475 69.633  
 Ganhos na alienação de activos imobiliários (Nota 1) 21.456 - 
    ----------- --------- 
    924.931 69.633 
    ====== ===== 
 
 Perdas em operações financeiras e ativos imobiliários: 
 
 Ajustamentos desfavoráveis resultantes  
   da reavaliação de ativos imobiliários (Nota 1) ( 533.457 ) ( 87.606 ) 
    ====== ===== 
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