
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 30 de Junho de 2011 era 30,52 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de 8,16 milhões de 
euros. 
 
Nos primeiros seis meses do ano, o mercado português permaneceu praticamente inalterado, com uma variação de 0,22%. 
O índice foi afectado pelo agravamento da crise soberana na Europa e especificamente em Portugal. Em face da subida das 
taxas da dívida nacional, Portugal acabou por pedir recurso ao Fundo de Estabilidade Europeu. As diversas agências de 
rating procederam a cortes na classificação da República Portuguesa. Neste contexto, o fundo BPI Portugal adoptou uma 
postura de investimento prudente. Assim sendo, o fundo privilegiou o investimento em empresas com elevada exposição 
internacional, sobretudo a mercados emergentes. Para além disso, o fundo optou por apostar em empresas com negócios 
sólidos e perspectivas de consolidação. 
 
Durante o semestre, o fundo manteve uma exposição significativa aos sectores de petróleo e telecomunicações. Ao longo 
do período, destaca-se a exposição a Galp e Sonaecom. A Galp continuou a beneficiar da crescente visibilidade sobre o seu 
negócio de exploração & produção no Brasil, com a confirmação das potencialidades dos poços. De facto, a operadora BG 
veio duplicar as suas estimativas de reservas para os poços localizados na Bacia de Santos. Para além disso, o mercado 
aguarda com expectativa a operação de aumento de capital ao nível do negócio de exploração & produção no Brasil, 
agendada para o terceiro trimestre deste ano. O objectivo do aumento de capital será permitir a entrada de um parceiro no 
negócio brasileiro. O encaixe previsto é cerca de 2 mil milhões de euros. Segundo a empresa, a operação tem captado o 
interesse de vários potenciais compradores e consoante o preço envolvido poderá dar lugar uma revisão em alta da 
avaliação da Galp. Relativamente à Sonaecom, salienta-se a resiliência operacional e o reacender do ângulo especulativo. 
Em termos operacionais, o destaque vai para o facto da Optimus ter vindo a conseguir manter o crescimento ao nível das 
receitas de cliente, em contraponto com as quedas registadas pelos restantes operadores móveis portugueses. De facto, a 
Sonaecom já tinha sido pioneira no lançamento dos planos tribais e consequentemente o efeito de migração de clientes para 
este tipo de tarifários é menos expressivo actualmente. Para além disso, a empresa tem sido bastante agressiva em termos 
de controle de custos. No que respeita à especulação de fusão entre Sonaecom e Zon, importa referir que o contexto  
macroeconómico mais difícil e as recentes alterações na estrutura accionista da Zon fazem com que o mercado atribua uma 
probabilidade crescente a este tipo de operação.  
 
Em Junho 2011, os títulos com maior peso na carteira eram a Galp, a Sonaecom e a Zon Multimédia. 
 

Principais Títulos em Carteira %
Galp 9.76%
Sonaecom 7.44%
Zon Multimedia 7.27%
EDP Renováveis 5.80%
Sumolis 5.12%  

Rentabilidades Anualizadas a 30-06-2011
1 Ano -2.6%
3 Anos -6.1%
5 Anos -4.2%
Desde o inicio 5.2% 

 
 

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


 
Distribuição sectorial dos activos do 

fundo em 31.12.2010

Banca  (6.38%) P etró leo  (9.76%)
Teleco municaçõ es  (16.45%) Reta lho  (14.53%)
Cimento  & Co ns trução  (11.75%) Utilities  (9.72%)
P as ta  & P apel (3.94%) Auto -es tradas  (3.99%)
Divers o s  (14.90%) Liquidez (8.58%)

Distribuição geográfica dos activos do fundo 
em 31.12.2010

Acçõ es  Nacio na is  (91%) Liquidez (9%)

Distribuição sectorial dos activos do 
fundo em 30.06.2011

Banca  (6.38%) P etró leo  (9.76%)
Teleco municaçõ es  (16.45%) Reta lho  (14.53%)
Cimento  & Co ns trução  (11.75%) Utilities  (9.72%)
P as ta  & P apel (3.94%) Auto -es tradas  (3.99%)
Divers o s  (14.90%) Liquidez (8.58%)

Distribuição geográfica dos activos do fundo 
em 30.06.2011

Acçõ es  Nacio na is  (91%) Liquidez (9%)

 
 
 
 
 
 
 
 

Condições de Investimento em 30.06.2011 

Subscrição Inicial  250.00 euros Pré-aviso de reembolso 5 dias úteis 

Entregas Adicionais    25.00 euros   

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
2011

UP em circulação no ínicio do período 3,071,422
UP emitidas em 2011 58,201
UP resgatadas em 2011 606,767
UP em circulação no final do período 2,522,856

Evolução do fundo nos últimos 3 anos (final do ano)
2009 2010 2011

Valor líquido global * 65,161 38,681 30,515
Valor da UP 14.96631 12.59397 12.09558
Número de UP 4,353,873 3,071,422 2,522,856
*(Milhares de Euros)

Evolução da unidade de participação
Mês Valor*
Janeiro 12.65409
Fevereiro 12.93452
Março 12.53065
Abril 12.41660
Maio 12.37374
Junho 12.09558
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

Evolução do activo do fundo em 2011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2009 2010 2011

M.e.

Evolução do valor da unidade de 
participação em 2011

12.09

12.19

12.29

12.39

12.49

12.59

12.69

12.79

12.89

12.99

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Eur

        
 









BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

2011 2010
Activo Mais- Menos- Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias  -valias líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2011 2010

Carteira de títulos Capital do OIC
    Acções 3 e 13 30,511,483 1,234,884 (5,309,026) 26,437,341 43,293,843     Unidades de participação 1 12,614,278 18,541,005
    Unidades de participação 3 e 13 1,435,575 30,849 -                   1,466,424 -                          Variações patrimoniais 1 27,120,223 36,308,051

31,947,058 1,265,733 (5,309,026) 27,903,765 43,293,843     Resultados transitados 1 (7,932,480) 2,029,702
Terceiros     Resultado líquido do período 1 (1,286,629) (10,831,444)
    Contas de devedores 17 1,793,383 -                   -                   1,793,383 1,138,072                Total do Capital do OIC 30,515,392 46,047,314

Disponibilidades Terceiros
    Depósitos à ordem 3 2,361,723 -                   -                   2,361,723 1,889,763     Resgates a pagar aos participantes 18 200,689 417,898

    Comissões a pagar 18 32,907 49,871
Acréscimos e diferimentos     Outras contas de credores 18 1,302,691 -                       
    Outros acréscimos e diferimentos -                      -                   -                   -                      194,017 1,536,287 467,769

Acréscimos e diferimentos
    Outros acréscimos e diferimentos 7,192 612
               Total do Passivo 1,543,479 468,381

               Total do Activo 36,102,164 1,265,733 (5,309,026) 32,058,871 46,515,695                Total do Capital do OIC e do Passivo 32,058,871 46,515,695

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 2,522,856 3,708,201 Valor unitário da unidade de participação 1 12.09558 12.41770

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2011.



BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

2011 2010 2011 2010

Operações sobre cotações Operações sobre cotações
    Futuros - 3,689,920     Futuros - -

               Total dos Direitos - 3,689,920                Total das Responsabilidades - -

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2011.



BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2011 2010

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    De operações correntes 775 596    Outros, de operações correntes 7,742 2,121 
Comissões e taxas Rendimento de títulos
    Da carteira de títulos e outros activos 27,461 66,536    Da carteira de títulos e outros activos 757,314 1,607,325 
    Outras, de operações correntes 221,959 352,506 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras    Na carteira de títulos e outros activos 24,352,095 53,250,482 
    Na carteira de títulos e outros activos 25,938,930 64,967,735    Em operações extrapatrimoniais 1,162,181 2,586,396 
    Em operações extrapatrimoniais 1,203,380 2,566,866 Proveitos e ganhos eventuais
Impostos    Ganhos imputáveis a períodos anteriores - 703 
    Impostos sobre o rendimento 171,292 321,889 
    Impostos indirectos 1,379 2,343 
Outros custos e perdas correntes 785 - 
Resultado líquido do período (1,286,629) (10,831,444)

26,279,332 57,447,027 26,279,332 57,447,027 

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010



BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE

SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em Euros)

2011 2010
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrição de unidades de participação 727,266 9,546,699

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (8,094,193) (17,715,167)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (7,366,927) (8,168,468)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 23,462,138 43,835,332
Resgates de unidades de participação noutros fundos 1,413,495 -
Rendimento de títulos e outros activos 757,314 1,607,336

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (16,258,745) (36,460,553)
Subscrições de unidades de participação noutros fundos (1,160,663) -
Comissões de bolsa suportadas (187) -
Comissões de corretagem (28,298) (66,024)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 8,185,054 8,916,091

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Operações sobre cotações 1,259,681 2,837,888
Margem inicial em contratos de futuros e opções 1,003,750 12,168,810

Pagamentos:
Juros e custos similares pagos (15) (359)
Operações sobre cotações (1,213,320) (2,970,101)
Margem inicial em contratos de futuros e opções (746,251) (12,461,025)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 303,845 (424,787)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 6,460 2,522
Pagamentos:

Comissão de gestão (224,541) (360,494)
Comissão de depósito (4,491) (7,210)
Impostos e taxas (168,354) (384,476)
Outros pagamentos correntes (2,702) -

Fluxo das operações de gestão corrente (393,628) (749,658)

          Saldo dos fluxos de caixa do período 728,344 (426,822)

          Disponibilidades no início do período 1,633,379 2,316,585

          Disponibilidades no fim do período 2,361,723 1,889,763

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011.



BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI Portugal Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por Portaria 
do Ministério das Finanças, de 3 de Abril de 1992, tendo iniciado a sua actividade em 3 de Janeiro de 
1994.  É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo indeterminado, e tem como 
principal finalidade a rentabilização dos seus activos através do investimento em acções emitidas por 
sociedades cuja lei aplicável seja a Portuguesa, bem como em quaisquer outras acções admitidas à 
negociação em mercados regulamentados Portugueses. 
 
O OIC é administrado, gerido e representado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de banco depositário são exercidas pelo 
Banco BPI, S.A. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos 
de Investimento Colectivo.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
1. CAPITAL DO OIC 
 
 O capital do OIC está formalizado através de unidades de participação desmaterializadas, em regime 

de co-propriedade aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial 
de subscrição de 5 Euros cada.  O valor de subscrição e de reembolso das unidades de participação 
é calculado com base no valor do capital do OIC por unidade de participação, no dia em que são 
subscritas ou em que é solicitado o seu resgate, respectivamente. 

 
 O movimento ocorrido no capital do OIC durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 

2011, foi como segue: 
Resultado

Saldo em líquido do Saldo em
31.12.2010 Subscrições Resgates Outros período 30.06.2011

Valor base 15.357.108 291.005 (3.033.835) - - 12.614.278 
Diferença para o valor base 31.256.761 436.261 (4.572.799) - 27.120.223 
Resultados acumulados 2.029.701 - - (9.962.181) - (7.932.480)
Resultado líquido do período (9.962.181) - - 9.962.181 (1.286.629) (1.286.629)

38.681.389 727.266 (7.606.634) - (1.286.629) 30.515.3
Número de unidades de 
   participação 3.071.422 58.201 (606.767) - - 2.522.856 

Valor da unidade de participação 12,59397 12,49576 12,53633 - - 12,09558

92 

 
 

O valor líquido global do OIC, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada mês no período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2011, foram os seguintes: 

 
Valor Líquido Valor da Unidade Número de U.P.'s

Meses Global do Fundo de Participação em circulação

Janeiro 36.525.404 12,65409 2.886.451
Fevereiro 36.536.453 12,93452 2.824.723

Março 34.089.891 12,53065 2.720.520
Abril 32.744.945 12,41660 2.637.190
Maio 31.926.120 12,37374 2.580.151

Junho 30.515.392 12,09558 2.522.856  
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BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

Em 30 de Junho de 2011, o número de participantes em função do valor líquido global do OIC, 
apresenta o seguinte detalhe: 

 
Intervalos Nº

Até 0,5% 5.513
Entre 0,5% e 2% 9
Entre 5% e 10% 1

Total 5.523  
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
 Em 30 de Junho de 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

Preço de Mais Menos Valor da
Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa

Acções

GALP-ENERGIA,SGPS 2.198.019 779.431 -                     2.977.450
SONAECOM SGPS (NOM) 2.224.041 45.908 -                     2.269.949
ZON MULTIMEDIA SGPS 2.583.655 -                    (363.771) 2.219.884
EDP RENOVAVEIS-PUBLICO EM GERAL 1.874.050 -                    (104.439) 1.769.611
SUMOL+COMPAL  SA 1.650.822 -                    (88.390) 1.562.432
CIMPOR - CIM. DE PORTUGAL-SGPS 1.363.129 96.368 -                     1.459.497
JERONIMO MARTINS SGPS.. 1.119.431 313.177 -                     1.432.608
BRISA . 1.587.730 -                    (368.956) 1.218.774
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL - N 1.313.314 -                    (118.288) 1.195.026
NOVABASE, SGPS 1.589.010 -                    (531.979) 1.057.031
SONAE INDUSTRIA SGPS (NOM) 1.746.038 -                    (714.738) 1.031.300
SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N 915.961 -                    (9.021) 906.940
MOTA-ENGIL - SGPS 1.719.755 -                    (847.402) 872.353
BANCO ESPIRITO SANTO - N 964.669 -                    (114.063) 850.606
IBERSOL-S.G.P.S - N 839.246 -                    (86.792) 752.454
ALTRI, SGPS SS 912.946 -                    (197.351) 715.595
SONAE SGPS (NOM) 787.285 -                    (100.893) 686.392
BANCO BPI 621.692 -                    (77.990) 543.702
PORTUGAL TELECOM, SGPS. 604.134 -                    (72.147) 531.987
COFINA SGPS 872.884 -                    (379.119) 493.765
PORTUCEL  - N 495.561 -                    (9.657) 485.904
GRUPO SOARES DA COSTA SGPS 893.921 -                    (544.649) 349.272
BANIF SGPS. 596.883 -                    (274.307) 322.576
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 242.244 -                    (14.861) 227.383
MARTIFER  SGPS 347.301 -                    (166.288) 181.013
REDITUS - SGPS 119.741 -                    (26.217) 93.524
SAG GEST - SOLUÇOES AUTOM.GLOBAIS,SGPS 150.990 -                    (61.632) 89.358
IMPRESA SGPS 76.646 -                    (994) 75.652
INAPA - INVESTIMENTOS PART. E GESTÃO 93.980 -                    (33.851) 60.129
F.RAMADA - INVESTIMENTOS SGPS 6.405 -                    (1.231) 5.174

30.511.483 1.234.884 (5.309.026) 26.437.341

2. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE FIMS

FIM Domiciliado num Estado Membro da U.E.

ETFS COMSTAGE PSI20 1.435.575 30.849 -                     1.466.424

31.947.058 1.265.733 (5.309.026) 27.903.765
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BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

 O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades no período de seis meses findo em 30 de Junho 
de 2011 foi o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.633.379 728.344 - 2.361.723 
  ======= ====== ====== ======= 
 
 Em 30 de Junho de 2011, os depósitos à ordem estão denominados em Euros e vencem juros à taxa 

média anual líquida de 0,674%. 
 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, 

mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 252/2003, 
de 17 de Outubro. 

 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras, foram as seguintes: 
 
 a) Especialização de exercícios 
 
  O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do 
seu recebimento ou pagamento. 

 
  Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos 

equiparados”, sendo o respectivo imposto reflectido na rubrica “Impostos”. 
 
 b) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos são registadas na data da transacção, pelo valor efectivo de aquisição. 
 
  Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado ou presumível de 

mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 
  i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados 

são valorizados diariamente, com base na última cotação disponível no momento de 
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC.  Caso não 
exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se 
tenha verificado nos 15 dias anteriores; 

 
  ii) Os valores mobiliários não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas pela 

Sociedade Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, são 
valorizados com base em valores de oferta de compra e de venda, difundidos por um 
market maker da sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em 
que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC; 

 
  iii) As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de 

aquisição e valorizadas com base no último valor conhecido e divulgado pela respectiva 
entidade gestora ou, se aplicável, ao último preço de mercado onde se encontrarem 
admitidas à negociação. 

 
  As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 

anteriormente, são reconhecidas na demonstração dos resultados do período nas rubricas  
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 
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BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
(Montantes expressos em Euros) 

  Os dividendos e os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento são registados 
quando atribuídos/recebidos na rubrica “Rendimento de títulos”. 

 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OIC pelo 

número de unidades de participação em circulação.  O capital do OIC corresponde ao somatório 
das rubricas unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e resultado 
líquido do período. 

 
  A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e 

o valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate.  A diferença apurada 
é repartida entre a fracção imputável a períodos anteriores e a parte atribuível ao período. 

 
 d) Comissão de gestão 
 
  A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 

património do OIC.  De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é 
calculada, diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 1,25% ao capital do OIC, sendo a 
sua liquidação efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões”. 

 
 e) Comissão de depósito 
 
  A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário.  De acordo com o 

regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada, diariamente, por aplicação de uma 
taxa anual de 0,025% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente.  Este 
custo é registado na rubrica “Comissões”. 

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, constitui um 

encargo do OIC, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões”. 

 
  A taxa mensal aplicável ao OIC é de 0,0133‰, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 

Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
 
 g) Operações com contratos de “Futuros” 
 
  As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são 

reflectidas em rubricas extrapatrimoniais.  Estas são valorizadas diariamente com base nas 
cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos, realizados ou potenciais, reconhecidos como 
proveito ou custo nas rubricas de “Ganhos ou Perdas em operações financeiras”. 

 
  A margem inicial é registada na rubrica “Devedores por operação sobre futuros – Margem inicial” 

(Nota 17).  Os ajustamentos de cotações são registados diariamente em contas de acréscimos e 
diferimentos do activo ou do passivo e transferidos no dia seguinte para a conta de depósitos à 
ordem associada. 

 
 h) Impostos 
 
  Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados como se de 
pessoas singulares se tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas. 
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  Juros 
 
  Os juros dos valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes 

nacionais, e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito no país são tributados 
autonomamente à taxa de 20% ou 21,5%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido antes ou 
a partir de 1 de Julho de 2010, respectivamente. Adicionalmente, os valores mobiliários e outros 
valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros, e os juros de depósitos bancários 
em instituições de crédito estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 20%, 
independentemente da sua data de vencimento. 

 
  Unidades de participação 
 
  Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de unidades de 
participação de fundos de investimento estrangeiros que são tributados individualmente à taxa 
de 20%. 

 
Mais valias 

 
  Nos termos do disposto na Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro, as mais valias realizadas em 

acções detidas há menos de um ano e os contratos de futuros são tributadas autonomamente à 
taxa de 10% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada 
ano.  As mais-valias realizadas em títulos de dívida e em acções detidas há mais de um ano 
estão excluídas de tributação. 

 
  Dividendos 
 
  Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 20%. 
 
  Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados à taxa de 20%, sendo 

deduzidos os impostos retidos no estrangeiro em países com os quais Portugal celebrou 
acordos de dupla tributação, até ao montante do crédito de imposto por dupla tributação 
internacional. 

 
  Impostos diferidos 
 
  De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, o OIC não regista os impostos 

diferidos correspondentes às mais valias potenciais que resultam da valorização de acções que 
detém em carteira. 

 
13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 
 

Em 30 de Junho de 2011, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais

Futuros Opções

Acções 26.437.341 -                    -                    26.437.341
Unidades de participação 1.466.424 -                    -                    1.466.424
Total 27.903.765 -                    -                    27.903.765

SaldoMontante 
(Euro)Acções e Valores Similares
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OIC durante período de seis meses findo em 30 de Junho de 2011 apresentam a 

seguinte composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 212.698 1,250%
 - Componente fixa 212.698 1,250%
 - Componente variável - 0,000%
Comissão de Depósito 4.254 0,025%
Taxa de Supervisão 2.691 0,008%
Custos de Auditoria 785 0,005%

TOTAL 220.428

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 1,29%
 

 
17. TERCEIROS - ACTIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
   2011 2010 
 
 Operações de bolsa a regularizar 1.791.788 487.663 

 Outros devedores 1.595 409 
 Devedores por operações sobre futuros: 
 . Margem inicial - 650.000 
   ------------- -------------- 
   1.793.383 1.138.072 
   ======== ======= 
 
 As operações de bolsa a regularizar correspondem às vendas de títulos que se encontram pendentes 

de liquidação financeira. 
 
18. TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
    2011 2010 
 
 Resgates a pagar a participantes 200.689 417.898 
    ---------- ---------- 
 
 Comissão de gestão a pagar 31.492 48.404 
 Custos de auditoria a pagar 785 499 
 Comissão de depósito a pagar 630 968 
    --------- --------- 
    32.907 49.871 
    --------- --------- 
 
 Operações de bolsa a regularizar 1.302.691 - 
    ------------- ------------ 
  1.536.287 467.769 
  ======= ====== 
 
 As operações de bolsa a regularizar correspondem às compras de títulos que se encontram 

pendentes de liquidação financeira. 
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