
BPI Portugal 
 
VALORIZAÇÃO 
 

Tipo de Fundo: Fundo aberto de acções. Fundo de Acções Nacionais 

Data de Início: 3 de Janeiro de 1994 

Objectivo: Proporcionar aos seus participantes o investimento em acções de 
sociedades portuguesas ou que se encontrem cotadas em 
mercados regulamentados em Portugal, procurando, através da 
constituição de uma carteira diversificada sectorialmente, usufruir 
do potencial de valorização que este tipo de investimentos 
apresenta a médio e longo prazo. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, SA 

Locais de Comercialização: Banco BPI, S.A.; Banco Português de Investimento, S.A.; 
ActivoBank7;Banco Best;Banco BIG; 

Canais Alternativos de Comercialização à Distância: Internet – www.bpionline.pt; www.bpinet.pt; 
www.activobank7.pt 
Telefone - BPI Directo (800 200 500) 

 
O património em 31 de Dezembro de 2008 era 33,74 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de 61,36 milhões 
de euros. 
 
Num dos piores anos de sempre para os mercados accionistas, o mercado português desvalorizou 51,29%, destacando-se a 
falta de liquidez das suas empresas e as quedas pronunciadas em alguns títulos individuais. Deste modo, o fundo BPI 
Portugal adoptou uma postura de investimento defensiva por forma a salvaguardar o mais possível o património dos seus 
subscritores durante este período de volatilidade e incerteza nos mercados accionistas. Assim, foi privilegiado o 
investimento em empresas menos expostas ao ciclo económico e de natureza mais defensiva.  
 
 
Durante o ano, o fundo manteve uma exposição significativa ao sector petrolífero, utilities e telecomunicações. Ao longo 
do ano, destaca-se a sobre-exposição à Jerónimo Martins e à Portugal Telecom. O negócio da Jerónimo Martins, que 
consiste em retalho alimentar, é menos sensível ao abrandamento económico, já que se trata da compra de bens essenciais. 
Deste modo, a empresa conseguiu manter taxas de crescimento nas vendas dos seus supermercados Pingo Doce em 
Portugal. Por outro lado, a empresa também beneficiou do seu modelo de discount no mercado polaco, o qual continuou a 
registar crescimento de dois dígitos. A Portugal Telecom reformulou a sua oferta, passando a representar-se como um 
operador triple play (telefone fixo, móvel e televisão). O sucesso obtido em termos de captação de clientes veio compensar 
a tendência decrescente no mercado de voz fixo. Por outro lado, a operação móvel no mercado brasileiro continuou a 
apresentar níveis elevados de crescimento. Deste modo, a PT continuou a revelar a sua capacidade de geração de cash flow 
e remuneração accionista. 
 
No final do ano 2008, os títulos com maior peso na carteira eram a EDP, a Sonae e a Galp. 

 
Distribuição sectorial dos activos do 

fundo em 31.12.2008
 Distribuição geográfica dos activos do fundo 

em 31.12.2008  
 

Co municaçõ es  (16%) Indús tria  (16%)
Finance iras  (12%) Utilities  (13%) Acçõ es  Nacio na is  (96%) Liquidez (4%)
Tecno lo gia  (5%) Matérias  P rimas  (8%)
Co ns umo  Cíc licas  (8%) Co ns umo  Não  Cíc lico  (15%)
Divers o s  (3%) Liquidez (4%)

http://www.bpionline.pt;/
http://www.bpinet.pt/


Principais Títulos em Carteira
EDP 7.79%
Sonae SGPS 7.23%
Galp 7.08%
Portugal Telecom 6.72%
Banco BPI 5.01%

 
 
 
Condições de Investimento em 31.12.2008 

 

Subscrição Inicial  250.00 euros Pré-aviso de reembolso 5 dias úteis 
Entregas Adicionais    2.00 euros Prazo mínimo investimento 5 dias úteis 
Comissões     
  Subscrição  0% Gestão 1.250% 
  Resgate < 90 dias 1% Depositário   0.025% 
 90-180 dias 0.5%   
   > 180 dias 0%   

Movimentos de unidades de participação
2008

UP em circulação no ínicio do período 4,656,917
UP emitidas em 2008 782,578
UP resgatadas em 2008 2,291,682
UP em circulação no final do período 3,147,813

Evolução do fundo nos últimos 3 anos (final do ano)
2006 2007 2008

Valor líquido global * 47,405 95,102 33,741
Valor da UP 17.48848 20.42160 10.71898
Número de UP 2,710,615 4,656,917 3,147,813
*(Milhares de Euros)

Evolução da unidade de participação
Mês Valor*
Janeiro 16.60603
Fevereiro 16.75771
Março 16.44204
Abril 17.48920
Maio 17.09468
Junho 14.58634
Julho 14.03419
Agosto 14.28981
Setembro 13.10873
Outubro 10.81273
Novembro 10.51076
Dezembro 10.71898
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

Evolução do activo do fundo até
 31-12-2008
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