
Fundo doCrédito
Agrícola ganhaprémio
Portefólio gerido pela Square distinguido pela 5ª vez
Tem €300 milhões em ativos
sem dívida e um portefólio com
70 imóveis mais 5 que no ano
passado localizados de norte a
sul do país entre lojas edifícios
de escritórios ou armazéns de
logística O Fundo de Investi
mento Imobiliário CA Patrimó
nioCrescente geridopelaSqua
re Asset Management SGFII
sendoogrupoCréditoAgrícola
o banco depositário ganhou
pelo quinto ano consecutivo o
PrémioMSCIEuropeanProper
ty Investment paraPortugal ao
ser distinguido como melhor
portefólio imobiliário nacional
na categoria balanced fund
portefólio diversificado entre
janeiro de 2012 e dezembro de
2014 Na Alemanha por exem
plo ganhou o AXA Real Invest
I nessa mesma categoria e no
Reino Unido o LaSalle Mana
ged Endowment Fund
O prémio da MSCI empre

sa especializada na gestão de
risco para investidores globais
e que selecionou os melhores
fundos em vários países euro
peus analisou para o merca
do nacional além da Square e
entre outros o Banif Gestão de
Activos oMontepioValorSGFI
ou a Selecta SGFII

O nosso portefólio é muito
equilibrado 30 são edifícios
de escritórios 30 de comér
cio 30 de logística e os res

tantes 10 são representados
por um ginásio e uma unidade
de saúdepara a terceira idade
resume Pedro Coelho adminis
trador da Square Essa pulveri
zação do risco acaboupor fazer
a diferença na rentabilidade
da carteira mesmo nos tempos
complicados da crise Refira se
que noperíodoaque se reporta
o prémio 2012 2013 e 2014 o

Fundo de Investimento Imobi
liário CA Património Crescente
obteveum retornomédio anual
de 6 5

Felizmentenem todosossec
tores estiveram mal durante a

recessão Ocomércio ressentiuse mais no início da crise mas
nosúltimosdoisanosrecuperou
mais do que os outros exem
plifica omesmo responsável
Destefundofazem por exem

plo parte o edifício Zenith no
Arquiparque em Miraflores
ou as aquisições deste ano na
José Malhoa edifício que per

tencia à EDP e que ainda lá se
mantém como arrendatária o
daAvenidadeBerna queacolhe
os serviços da Autoridade da
Concorrência ou ainda num
outro registo um imóvel em
Alhos Vedros onde funciona
um hipermercado Continente
do grupoSonae queassegura o
arrendamento segundo o con
trato paraos próximos20anos
O CA Património Crescente

tem atualmente 12 500 subs
critores mais2 500quenoano
passado eumaquotademerca
do de 8 na categoria de Fun
dosde Investimento Imobiliário
Abertos com um rendimento
líquido de 5 8milhões de euros
em 2014
Contrariando a tendência dos

fundos nacionais que possuem
pouca liquidezpara investir de
vido aos resgates refira se
que dos 12 fundos nacionais só
cinco têm rentabilidades posi
tivas o CA Património Cres
centeadquiriu cinco imóveisem
2015 Estivemos compradores
e vamos continuar 30 a 40
dos nossos imóveis estão em
Lisboa eos restantes estão bem
distribuídos pelo país A lógica
é diversificar e ter bons inquili
nos cumpridores com contra
tos de arrendamento longos
remata Pedro Coelho
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