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1. Breve caracterização macro-económica 
 

Os anglo-saxónicos costumam usar a expressão “fast markets” para caracterizar os momentos de elevada 
volatilidade nos mercados financeiros. Essa expressão, tanto quanto sabemos, nunca foi aplicada à 
chamada economia real, mas poderia ter sido. O ano de 2008 foi, efectivamente, um “fast market” tanto em 
termos de mercados financeiros, como em termos macroeconómicos: tudo aconteceu demasiado rápido. 
Efectivamente, nunca a volatilidade dos mercados e as insuficiências do sistema financeiro contaminaram, 
tão rapidamente, a economia, nunca a deterioração da actividade económica se acentuou tão rapidamente, 
nunca uma recessão foi tão global, com recessão simultânea nos EUA, na Europa e no Japão, e, no mínimo, 
uma forte desaceleração nos mercados emergentes. Neste sentido, nunca, como hoje, foi tão necessária 
uma resposta generalizada para a primeira crise verdadeiramente global. Com efeito, no que diz respeito à 
política monetária, os cortes de taxas de juro foram comuns em todas as regiões, designadamente no último 
trimestre do ano, destacando-se, neste âmbito, pelo seu carácter concertado, o corte realizado em Outubro, 
pelos principais bancos centrais. Ao nível da política orçamental, a rapidez na resposta à crise acabou por 
ficar (pelo menos, para já) aquém do desejado, num momento em que, pela primeira vez em 80 anos, a 
economia mundial padece da síndrome da “insuficiência da procura”. 
 
Nos Estados Unidos, após uma expansão da actividade económica de 2,0%, em 2007, a variação do 
Produto Interno Bruto (PIB) real terá caído, em 2008, para uma taxa de crescimento média anual de 1,1%, 
em resultado das contracções registadas nos dois 
últimos trimestres do ano (-0,5% e -6.2%, em termos 
trimestrais anualizados), a última das quais corresponde 
à maior contracção trimestral desde 1982, penalizada, 
essencialmente, pela queda do Consumo Privado e do 
Investimento. Por seu lado, no mercado laboral, 
assistiu-se a uma deterioração da situação ao longo do 
ano, com a taxa de desemprego a subir de 4,9%, no 
final de 2007, para 7,2%, em Dezembro de 2008, tendo 
a economia perdido cerca de 3 milhões de postos de 
trabalho nos sectores não-agrícolas. Ao nível da 
inflação, a taxa de variação homóloga do Índice de 
Preços no Consumidor (IPC) terminou o ano em 0,1%, 
bastante abaixo da taxa verificada um ano antes (4,1%), 
mas tendo chegado a situar-se em 5,6%, em Julho de 
2008, em resultado da escalada dos preços das 
matérias-primas verificada na primeira metade do ano, designadamente do petróleo e dos bens agrícolas.  
 
Na Zona Euro, depois do PIB real ter registado um crescimento trimestral de 0,7%, no 1ºT2008, assistiu-se a 
três trimestres consecutivos de contracção em cadeia, com a estimativa inicial do Eurostat a dar conta de 
uma queda de 1,5% no último trimestre do ano (a maior contracção trimestral desde, pelo menos, 1970), 
traduzindo-se numa taxa de crescimento média anual de 0,7%, significativamente abaixo dos 2,6% 
observados em 2007. A Zona Euro acabou, assim, por mergulhar em recessão técnica logo no 2º trimestre 
do ano, à semelhança do ocorrido com o Japão. Ao nível laboral, e não obstante alguma resiliência verificada 
no primeiro trimestre do ano, a taxa de desemprego passou de 7,2%, observada entre Dezembro de 2007 e 
Março de 2008 (que correspondia ao nível de desemprego mais baixo dos últimos 25 anos), para 8,0%, em 
Dezembro de 2008. Do lado da inflação, a variação homóloga do IPC passou de 3,1%, em Dezembro de 
2007, para 1,6%, no final de 2008, tendo, no entanto, atingido um máximo de 4,0%, entre Junho e Julho de 
2008. 
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Em Portugal, onde o abrandamento económico verificado ao longo do ano foi mais vincado do que o 
observado na média dos países da Zona Euro, o PIB terá estagnado, em 2008, depois do crescimento médio 
anual de 1,9% verificado em 2007, em resultado, em grande medida, da forte queda trimestral verificada no 
4ºT2008 (-2,0%) e que, de acordo com estimativa rápida do INE, ficou a dever-se a uma expressiva 
diminuição do Investimento e das Exportações. No entanto, a economia acabou por entrar em recessão 
técnica um trimestre depois da Zona Euro, dado o crescimento em cadeia de 0,3% observado no 2ºT2008. 
Do lado do mercado laboral, o último dado disponível, relativo ao 4ºT2008, dá conta de uma taxa de 
desemprego de 7,8%, o que representa uma subida de uma décima face à taxa registada no trimestre 
anterior, mas mantendo-se, no entanto, em linha com a observada no 4ºT2007, decorrente da queda 
verificada no desemprego nos dois primeiros trimestres do ano. Relativamente à inflação, e à semelhança do 
verificado em todo o mundo desenvolvido, apresentou uma tendência de crescimento na primeira metade do 
ano, tendo passado de 2,7%, no final de 2007, para 3,4%, em Junho de 2008 (decorrente das já identificadas 
pressões inflacionistas provenientes do mercado das commodities), mas terminou o ano num nível bastante 
inferior (0,8%), o que ficou a dever-se não apenas ao comportamento daquele mercado (cujos preços 
registaram uma forte correcção ao longo do 2º semestre do ano), mas, também, à própria contracção da 
actividade económica. 
 
Relativamente às pressões inflacionistas identificadas no 1º semestre do ano, estas foram, de facto, 
impulsionadas pela forte subida dos preços das matérias-primas, designadamente do petróleo e dos bens 
agrícolas, ao mesmo tempo que a descida da inflação verificada ao longo da segunda metade do ano 
acabou por ficar associada, em grande medida, ao regresso destes preços para níveis significativamente 
inferiores aos registados no início de 2008. Efectivamente, os contratos de futuros do Brent, que tinham 
terminado o ano de 2007 em 93,85 dólares/barril, atingiram 146,08 dólares/barril no dia 3 de Julho de 2008 
(valorizando cerca de 55,7% no 1º semestre do ano), tendo, contudo, terminado o ano em 45,59 
dólares/barril, desvalorizando cerca de 51,4% ao longo de 2008 (e cerca de 67,8% desde o máximo atingido 
em Julho). Do lado dos bens agrícolas, a evolução do Índice CRB Spot relativo aos bens alimentares torna 
evidente o diferente comportamento dos preços deste tipo de commodities durante 2008, tendo registado 
uma valorização de cerca de 31,6%, na primeira metade do ano, e uma queda de 33,4% na segunda 
metade, resultando numa desvalorização de cerca de 12,4% ao longo do ano.  

 
 
 
 

PIB 0,3 0,2 1,0

Consumo Privado 1,4 1,4 0,3

Consumo Público 0,2 0,1 2,1

Investimento (FBCF) -0,8 -0,8 0,7

Exportações 0,6 0,3 2,9

Importações 2,4 2,3 2,5

Inflação 2,7 2,7 3,3

Taxa de Desemprego 7,8

Portugal Zona Euro

2008

Portugal Zona Euro

Previsões Económicas para Portugal e para a Zona Euro

2009

F o ntes:  Banco de Portugal (BdP), Boletim Económico de Inverno, 6 de Janeiro  de 2009; Com
de 2009.
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issão Europeia (CE), Previsões Intermédias, 19 de Janeiro 
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Mercado Monetário 
Num contexto de abrandamento económico e forte aceleração da inflação, no 1º semestre de 2008, e de 
contracção económica e forte queda da inflação, no 2º semestre, a Reserva Federal dos EUA (Fed) 
prosseguiu, ao longo de 2008, com a sua política de corte de juros iniciada na segunda metade de 2007, 
tendo colocado, em Dezembro, a taxa dos Fed Funds (a taxa de juro de referência do país) num intervalo 
entre 0,00% e 0,25%, quando, no início do ano, esta se situava em 4,25%, esgotando, assim, todos os seus 
«remédios» convencionais de política monetária e dando lugar à chamada política de «quantitative easing», 
que tem passado pela criação de diversos programas de operações de mercado aberto (Open Market) para 
cedência de crédito a diferentes intervenientes, com base num conjunto de colaterais cada vez menos 
restritivos. No fundo, o Presidente da Fed, Ben Bernanke, um dos maiores especialistas na análise da 
Grande Depressão, tem procurado que o canal do crédito não contribua para o agudizar da actual recessão. 
As principais taxas no mercado interbancário reflectiram a queda verificada na taxa directora, embora tendo 
sido acompanhadas de um alargamento dos respectivos spreads (que se mantiveram em níveis elevados até 
ao início do 4ºT2008), reflectindo a «secagem» deste mercado como consequência do aumento do risco de 
crédito interbancário, mas também, diga-se, do próprio aumento da aversão ao risco dos bancos com 
excesso de liquidez. Assim, a taxa Libor USD a 6 meses concluiu 2008 em 1,75%, acumulando uma queda 
de cerca de 285 pontos base (p.b.) face ao início do ano, ao passo que as Libor USD a 3 e a 12 meses 
desceram cerca de 328 p.b. e 222 p.b., respectivamente, para 1,425% e 2,004%.  
 
Já o Banco Central Europeu (BCE) manteve inalterada a taxa de juro de referência na Zona Euro, a Refi 
Rate, durante todo o primeiro semestre de 2008, motivado essencialmente pela inflação que, em Junho, 
havia ascendido a 4%, o dobro da meta fixada pela autoridade monetária como sendo consistente com o 
objectivo da estabilidade de preços na Zona Euro, tendo mesmo 
optado por colocar a taxa de juro em 4,25%, no dia 3 de Julho, 
dando início ao ciclo de cortes de taxas apenas em 8 de 
Outubro. No mercado interbancário, não obstante a 
permanência da taxa de juro directora inalterada durante todo o 
primeiro semestre, as principais taxas de juro registaram um 
comportamento ascendente (alargamento dos spreads) em 
resultado da «crise de confiança» que se vinha agudizando. No 
entanto, e apesar de o BCE ter iniciado a política de cortes de 
taxa de juro a 8 de Outubro, foi apenas na sequência da reunião 
de emergência do dia 12 de Outubro, promovida pela 
presidência francesa da União Europeia, em Paris, e em que os 
líderes da Zona Euro anunciaram a criação de um plano de 
acção que visava garantir as operações de financiamento dos 
seus bancos, que as taxas do mercado interbancário iniciaram o 
seu ciclo descendente. Neste sentido, a taxa Euribor a 6 meses 
acabou por terminar o mês de Dezembro em 2,97%, cerca de 
174 p.b. abaixo do verificado no início do ano, tendo as Euribor a 3 e a 12 meses descido cerca de 179 p.b. e 
170 p.b., respectivamente, para os 2,89% e 3,05%, reflectindo, assim, não apenas os cortes efectuados nas 
reuniões de Novembro (50 p.b.) e de Dezembro (75 p.b.), como antecipando, também, o corte efectuado na 
reunião de Janeiro de 2009.  
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Mercado de Obrigações 
Ao nível do Mercado da Dívida Pública, depois de um primeiro semestre marcado por subidas (embora se 
tenha assistido, nos EUA, a um movimento de descida dos títulos de maturidades mais curtas, mais 
sensíveis à política monetária, em resultado da política expansionista imprimida pela Fed nesse período, 
especialmente depois da diminuição da aversão ao risco resultante da resolução dos problemas do Bear 
Stearns, após a sua aquisição pelo JPMorgan Chase, 
no segundo semestre de 2008), assistiu-se a uma 
forte diminuição das Yields, tanto nos EUA, como na 
Zona Euro, em resultado não apenas da adopção de 
políticas expansionistas por parte das principais 
autoridades monetárias (no caso da Zona Euro, 
apenas a partir do 4ºT2008), mas, também, devido ao 
elevado grau de aversão ao risco dos investidores e à 
diminuição das expectativas de inflação. Assim, ao 
longo de 2008, a Yield dos Treasuries (Obrigações do 
Tesouro norte-americanas) a 2 anos acabou por 
descer de 3,05% para 0,76% (-228 p.b.), ao passo 
que a Yield a 10 anos diminuiu cerca de 181 p.b., de 
4,02% para os 2,21%. Na Zona Euro, a rendibilidade 
dos Bunds (Obrigações do Tesouro alemãs) a 2 anos 
passou de 3,96%, no início do ano, para 1,76% 
(caindo 220 p.b.), ao passo que a dos Bunds a 10 anos desceu 138 p.b., para 2,95%.  
No Mercado de Dívida Privada, e perante um clima de forte aversão ao risco, fomos assistindo ao longo do 
ano a um alargamento significativo dos spreads de crédito relativamente à dívida pública, afastando-se da 
sua média histórica. Em termos de evolução intra-anual, os spreads foram realizando um movimento 
ascendente, que foi interrompido com a já referida aquisição do Bear Stearns, facto que produziu uma 
diminuição da aversão ao risco na generalidade dos mercados e que, no mercado de crédito, se 
consubstanciou numa redução dos spreads. Após esse movimento de correcção, à medida que as diversas 
instituições financeiras internacionais iam apresentando resultados negativos nas suas contas de exploração 
ou procedendo ao reconhecimento de perdas em activos financeiros nos seus balanços (write-downs), e 
paralelamente, à medida que as perspectivas económicas 
se deterioravam, o alargamento dos spreads intensificou-se, 
situação que acabou por ser agudizada pela falência do 
Lehman Brothers, em Setembro. Tal evento veio a 
constituir-se como um verdadeiro choque sobre o sistema 
financeiro internacional, acabando por desencadear 
intervenções públicas e nacionalizações em instituições 
financeiras de diferentes países. A liquidez deste mercado 
também se foi ressentindo, ao longo do ano, conduzindo a 
um aumento adicional do prémio de liquidez, que se 
traduziu num alargamento dos spreads da dívida privada, 
elevando-os para máximos. Assim, tendo como benchmark 
o índice Itraxx (5 Anos), o índice de CDS’s (Credit Default 
Swaps) de referência para a Zona Euro, verifica-se que este 
aumentou de 50 pontos base (p.b.), no final de 2007, para 
178 p.b., no final de 2008, tendo atingindo, no último 
trimestre de 2008, um máximo histórico de 217 p.b. (desde a sua criação, em 2004). Para os emitentes, este 
alargamento dos spreads traduziu-se em custos acrescidos de financiamento no mercado internacional, 
levando a generalidade dos bancos a reverem as suas estratégias de financiamento procurando estimular a 
captação de poupanças nos respectivos mercados domésticos, junto das redes de retalho. Paralelamente, os 
critérios de concessão de crédito tornaram-se mais restritivos, o que se traduziu numa desaceleração do 
crédito concedido, ou mesmo numa contracção. Para os investidores, o alargamento dos spreads implicou 
pressão sobre as suas carteiras, levando a que, investimentos tradicionalmente classificados como de baixo 
risco, como fundos de obrigações de taxa indexada e com ratings elevados, pudessem registar perdas 
anuais. 
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Mercado de Acções 
Como reflexo da conjuntura macroeconómica francamente desfavorável e recessiva na maioria das 
economias desenvolvidas (note-se que os preços das acções registam grandes quedas durante os períodos 
de recessão, resultado não só das revisões das perspectivas económicas por parte dos investidores, mas, 
também do aumento da sua aversão ao risco), das notícias sistematicamente negativas provenientes do 
sector financeiro (e também de sectores industriais mais expostos ao ciclo, tal como a indústria automóvel), 
bem como, durante a primeira metade do ano, da espiral dos 
preços das matérias-primas (que criou muitas dúvidas e 
incertezas sobre como as economias conseguiriam lidar com os 
respectivos ajustamentos), o sentimento geral dos investidores 
manteve-se em níveis bastante negativos ao longo de todo o ano 
de 2008, originando que os principais mercados accionistas 
mundiais apresentassem desempenhos francamente negativos. 
Assim, nos EUA, o índice Dow Jones perdeu 33,8% no conjunto 
do ano, o índice S&P 500 desceu 38,5% e o índice Nasdaq caiu 
40,5%, tendo o índice S&P 500 registado a sua maior queda 
anual desde 1974. Na Europa, o índice Eurostoxx 50 chegou ao 
final do ano com perdas anuais de 44,4%, o índice FTSE-100 
diminuiu 31,3%, o índice DAX caiu 40,4%, tendo os índices CAC-
40, MIB-30 e Ibex, descido 42,7%, 48,4% e 39,4%, 
respectivamente. Em Portugal, o índice PSI-20 terminou o ano 
com uma perda acumulada de 51,3%.  
 
Mercado Cambial 
Nos primeiros meses de 2008, o mercado cambial caracterizou-se por uma tendência de apreciação do Euro 
face ao dólar norte-americano, e de relativa estabilização entre meados de Abril e Julho de 2008, com o Euro 
a sair beneficiado do aumento do diferencial dos juros entre as duas economias (considerando as fases 
distintas dos ciclos de política monetária do BCE e da Fed), 
bem como da percepção de um maior abrandamento por 
parte da economia norte-americana, numa fase em que a 
economia da Zona Euro apresentava ainda alguma 
resiliência. Contudo, no início da segunda metade do ano, a 
moeda única iniciou uma trajectória descendente, 
pressionada pelo surgimento de perspectivas económicas 
cada vez mais sombrias para a região, bem como, já no 
4ºT2008, pelo início do ciclo de corte das taxas de juro por 
parte do BCE. Já no final do ano, o sentimento do mercado 
voltou a ser propício à apreciação do Euro, registando-se uma 
tendência para não haver intervenção, por parte das 
autoridades norte-americanas, na sua moeda (considerando 
uma eventual vantagem ao nível da competitividade das suas 
exportações) Paralelamente, assistia-se à implementação de 
políticas monetárias e fiscais agressivas (onde se incluem as 
injecções maciças de dólares na economia e no sistema 
financeiro) a tirarem poder de atracção à moeda norte-
americana. Assim, tendo iniciado 2008 a valer 1,461 dólares, o 
Euro terminou o ano a cotar 1,395 dólares, traduzindo-se numa 
depreciação anual de 4,5%.  

 

 
Relativamente à moeda japonesa, e após ter atingido o seu 
máximo anual no final de Julho, em 169,6 ienes, a moeda única 
europeia iniciou uma trajectória descendente até ao início do 
mês de Dezembro, numa altura em que se verificou uma redução da aversão ao risco na generalidade dos 
mercados, acabando, ainda, por conseguir recuperar parte da desvalorização sofrida até final do ano. A 
penalizar a cotação face ao iene na segunda metade do ano esteve, fundamentalmente, a utilização da 
moeda nipónica como moeda de refúgio, por parte dos investidores. Efectivamente, e como resultado da 
entrada em recessão de grandes economias mundiais e da elevada turbulência dos mercados financeiros, o 
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aumento da aversão ao risco conduz, normalmente, ao fecho de operações de carry trade (i.e., o 
endividamento em moedas com baixas taxas de juro, para aplicação em moedas de elevadas taxas de juro), 
situação que se traduz num aumento da procura da moeda de endividamento e, logo, na sua apreciação. 
Além disso, a posição estrutural da economia japonesa, com uma Balança Corrente superavitária, favorece a 
apreciação da sua moeda. Assim, tendo iniciado 2008 a valer 162,8 ienes, a moeda única europeia terminou 
o ano a cotar 126,7, traduzindo-se numa depreciação anual de 22,3% face à moeda nipónica. 
  
Mercado Imobiliário 
O Mercado Imobiliário está na origem de uma boa parte dos problemas da actual conjuntura económica 
mundial, designadamente com o deflagrar da chamada crise do subprime norte-americano, que começou a 
fazer-se sentir nos mercados financeiros, em meados de Julho de 2007, levando um dos maiores bancos de 
investimento dos EUA, o Bear Stearns, a anunciar perdas em dois fundos expostos àquele segmento de 
crédito, tendo-se assistido, até final de 2007 e ao longo de 2008, a um multiplicar de anúncios de prejuízos 
associados a este tipo de activos, por parte de diversas instituições financeiras mundiais. Durante todo o ano 
de 2008, assistiu-se a fortes correcções deste mercado em diversas economias, nomeadamente no 
segmento residencial (tal como nos EUA, no Reino Unido e em alguns países da Zona Euro). A própria 
conjuntura contraccionista e recessiva que se vive a nível global, com o consequente enfraquecimento do 
mercado laboral, bem como o aumento das restrições ao crédito, vieram condicionar, ainda mais, o 
desempenho do mercado imobiliário.  
 
Nos EUA, os dados divulgados ao longo de 2008, relativos ao mercado habitacional, revelaram que a 
contracção do sector poderá não ter chegado ao fim, tendo-se verificado uma trajectória de degradação na 
maioria dos indicadores. Os preços das habitações nas 20 principais áreas metropolitanas do país caíram 
18,6%, entre Dezembro de 2007 e Dezembro de 2008, assistindo-se, ao longo do ano, a quedas nas vendas 
de casas novas, nas vendas de casas usadas e nos indicadores de confiança do sector da construção de 
habitações. Neste sentido, o investimento residencial reflectiu a queda de procura, tendo caído, em 2008, 
cerca de 20,8% face ao ano anterior. 
 
Na Zona Euro, a diminuição verificada nos indicadores de 
confiança do sector da construção é reveladora dos 
problemas que o mercado imobiliário atravessa deste lado 
do Atlântico, tendo o índice de confiança caído de 5 pontos 
negativos, em Dezembro de 2007, para 27 pontos 
negativos, em Dezembro de 2008. A contracção do sector 
acabou por se tornar ainda mais evidente quando 
observados os dados relativos à produção na construção, já 
que, depois de se ter assistido a um crescimento médio de 
3,8%, em 2007, o sector registou uma contracção média de 
2,6%, em 2008.   
 
Em Portugal, o índice de confiança no sector da construção 
situou-se, no final de 2008, como um dos mais baixos entre 
os países da Zona Euro, com 41 pontos negativos, logo 
após a Finlândia (-46 pontos) e o Luxemburgo (-45), bem 
como a própria Irlanda, que, apesar de não disponibilizar 
dados desde Abril de 2008, os níveis de confiança então 
apresentados colocavam-na, claramente, na cauda da 
região. 
Em termos do Valor Acrescentado Bruto (VAB), os últimos 
dados disponíveis para o sector da construção português 
dão conta de uma forte contracção trimestral da actividade 
no 3ºT2008, na ordem de -4,8% (-4,2%, em termos 
homólogos), que se segue às quedas homólogas 
observadas no 2ºT2008 (-1,6%) e no 1ºT2008 (-3,7%) e que contrasta, claramente, com o crescimento 
homólogo de 3,6% observado no último trimestre de 2007. A evolução do índice de produção na construção 
e obras públicas não deixava antever uma melhoria da situação, tendo a produção no sector registado, no 
trimestre terminado em Dezembro de 2008, uma queda homóloga de 3,8%, depois de ter contraído 1,8% no 
trimestre terminado em Setembro. A evolução verificada na produção também torna claras as diferentes 
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velocidades a que o sector da construção em Portugal tem caminhado, com o segmento da Construção de 
Edifícios (onde se inclui o segmento residencial) a revelar-se mais fortemente pressionado pela actual 
conjuntura económica e financeira desfavorável. 

 
 
2. Política de Investimentos 

 
A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de acções da União 
Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando no sector da energia. Consideram-se empresas que 
operam no sector aquelas que explorem, produzam, refinem, transportem ou comercializem combustíveis 
fósseis (petróleo, carvão ou gás natural) e seus derivados. Estão ainda incluídas no sector de energia, para 
efeitos de investimentos do fundo, as empresas de energias alternativas, designadamente as energias 
renováveis (eólica, solar, hídrica, etc.) e outras formas de energia térmica (nomeadamente a nuclear). 
 

O Fundo assume a natureza de um Fundo de acções em que deterá em permanência pelo menos dois 
terços dos seus activos investidos em Fundos de acções. 
 
 

3. Rendibilidade do Fundo 
 

A evolução da rendibilidade e risco do fundo é a seguinte (anos civis): 
 
 
 
 ANO Rendibilidade Risco Classe de Risco

2008 -40.40% 40.43% 6

 
 
 
 
 

As rendibilidades foram calculadas baseadas no ultimo dia de útil de mercado de cada ano. 
 
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, 
porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que 
varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 

 
 
4. Activos sob gestão, número/valor unitário  de unidades de participação 
 

 
O valor total da carteira do Fundo Montepio Euro Energy era, a 31 de Dezembro de 2008, de 10,3 milhões de 
Euros. 
 
A composição da carteira do Fundo de Fundos Multi-Gestão Imobiliário, no final de 2008 está discriminada 
no Anexo 1 deste Relatório. 
 
O número de unidades de participação em circulação, o seu valor unitário e volume de gestão do fundo no 
final de cada um dos 2 anos civis, são os seguintes: 

 

Valor Líquido Valor da unidade Nº Up´s
Anos global do fundo de participação em circulação

2007 20 440 544 56.0626 364 602.0000
2008 10 317 336 33.3684 309 194.9613

 
 



 

 
5. Comissões suportadas pelos participantes  do fundo 

 
As comissões cobradas aos participantes do fundo são as seguintes: 
 

• Comissão de Subscrição – 0% 
• Comissão de Resgate: 

 5%, se o período de permanência no fundo for inferior a 1 mês  
 1%, se o período de permanência no fundo for superior a 1 mês e inferior a 1 ano 

 
 
 
6. Custos e Proveitos do fundo 

 
Os Custos e Proveitos do fundo desde o inicio de actividade são os seguintes : 
 

Proveitos 4 298 129 5 205 811

Custos 2 573 859 13 041 570

Res. Líquido 1 724 270 -7 835 759

2007 2008

 
 
 
Dos quais destacamos os seguintes custos suportados pelo fundo: 
 
 

Comissão de Gestão 158 070 223 335
Comissão de Depósito 5 451 7 701
Taxa de supervisão 528 2 433
Custos de auditoria 1 452 1 868
Custos de transacção 51 014 7 018

Custos 2007 2008

       
 
 
 
 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2009 
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Anexo 1 
Fundo de Investimento : Montepio Euro Energy 
Composição da Carteira em 2008-12-31 

 
Designação 

Preço Unit. Juro Corrido Valor Total
Quantidade Preço Unit. Mda (EUR) (EUR)(EUR)

A. COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES DOS FUNDOS INVEST. MOBILIÁRIO

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 1 472 735

1.1.4 - Acções 

Martifer SGPS SA 28 000 3.76 EUR  3.76 105 280

EDP Renováveis SA 26 500 5.00 EUR  5.00 132 580

EDP-Nom. 325 000 2.70 EUR  2.70 875 875

Galp Energia 50 000 7.18 EUR  7.18 359 000

1 472 735

1.3 - Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE 7 987 033

1.3.4 - Acções 

TOTAL SA 21 000 38.91 EUR 38.91 817 110

REPSOL YPF S.A. 16 000 15.10 EUR 15.10 241 600

BASF AG 10 000 27.73 EUR 27.73 277 300

E.ON AG (EX VEBA) 17 400 28.44 EUR 28.44 494 856

ENI SPA 41 800 16.74 EUR 16.74 699 732

ENEL SPA - 2001 63 000 4.52 EUR  4.52 284 918

RWE AG - Elect. Int 5 100 63.70 EUR 63.70 324 870

IBERDROLA SA 50 000 6.54 EUR  6.54 327 000

BP PLC 142 408 5.26 GBP  5.52 786 421

Internacional Power 16 644 2.40 GBP  2.52 41 981

Edison SPA 23 000 0.90 EUR  0.90 20 585

A2A SPA 55 000 1.27 EUR  1.27 69 905

FORTUM OYJ 8 000 15.23 EUR 15.23 121 840

GDF SUEZ 13 000 35.33 EUR 35.33 459 225

Royal D. Shell A EUR 37 386 18.75 EUR 18.75 700 988

RIO TINTO PLC 10 303 14.90 GBP 15.64 161 170

Electricite de Franc 10 500 41.50 EUR 41.50 435 750

SOLARWORLD AG 2 000 15.10 EUR 15.10 30 200

BHP BILLITON PLC 24 300 12.94 GBP 13.59 330 123

ANGLO AMERICAN PLC 14 603 15.46 GBP 16.23 237 021

EDF ENERGIES NOUVELL 1 200 25.25 EUR 25.25 30 300

AREVA - CI 150 350.00 EUR 350.00 52 500

OMV AG 3 500 18.72 EUR 18.72 65 520

BG GROUP PLC 34 000 9.57 GBP 10.05 341 606

XSTRATA PLC 10 000 6.40 GBP  6.72 67 192

MONDI PLC 3 320 2.04 GBP  2.14 7 102

EURUNION FENOSA SA 6 000 17.73 17.73 106 380

NESTE OIL OYJ 5 000 10.58 EUR 10.58 52 900

IBERDROLA RENOVABLES 45 000 3.05 EUR  3.05 137 250

ROTH & RAU AG 2 500 14.90 EUR 14.90 37 250

NOVOZYMES A/S-B SHAR 1 000 418.00 DKK 56.10 56 103

SUEZ ENVIRONMENT SA 3 525 12.05 EUR 12.05 42 476

ACCIONA SA 1 300 89.00 EUR 89.00 115 700

Theolia 4 000 3.04 EUR  3.04 12 160
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Fundo de Investimento : Montepio Euro Energy 
Composição da Carteira em 2008-12-31 

 
Designação 

Preço Unit. Juro Corrido Valor Total
Quantidade Preço Unit. Mda (EUR) (EUR)(EUR)

 
7 987 033

1.5 - Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU 435 123

1.5.4 - Acções 

RENEWABLE ENERGY 7 500 64.50 NOK  6.62 49 615

STATOIL ASA 33 000 113.90 NOK 11.68 385 508

435 123

9 894 891

7 - LIQUIDEZ 

7.1 - À vista 450 956

7.1.2 - Depósitos à ordem 

DO Montepio Eur 2.8984%   EUR  36 450 956

450 956

450 956

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

9.1 - Valores Activos 14 792

9.2 - Valores Passivos -43 303

-28 511

10 317 336B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 

 309 194.96D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO
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(Valores em Euros)

ACTIVO PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO         Período N Per.N -1 CÓDIGO DESIGNAÇÃO             Períodos

Bruto Mv mv/P Líquido Líquido N N-1

CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC
21 OBRIGAÇÕES 61 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 15 459 748 18 230 100
22 ACÇÕES 62 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 969 077 486 174
23 OUTROS TÍTULOS DE CAPITAL 64 RESULTADOS TRANSITADOS 1 724 270
24 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 14 545 732 109 733 4 760 574 9 894 891 18 766 309 65 RESULTADOS DISTRIBUIDOS
25 DIREITOS
26 OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA 66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -7 835 759 1 724 270

TOTAL DA CARTEIRA DE TITULOS 14 545 732 109 733 4 760 574 9 894 891 18 766 309 TOTAL DO CAPITAL DO OIC 10 317 336 20 440 544
OUTROS ACTIVOS 48 PROVISÕES ACUMULADAS

31 OUTROS ACTIVOS 481 PROVISÕES PARA ENCARGOS
TOTAL DE OUTROS ACTIVOS TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 0 0

TERCEIROS TERCEIROS
411+...+418 CONTAS DE DEVEDORES 14 792 14 792 421 RESGATES A PAGAR AOS PARTICIPANTES

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 14 792 0 0 14 792 0 422 RENDIMENTOS A PAGAR ASO PARTICIPANTES
DISPONIBILIDADES 423 COMISSÕES A PAGAR 13 531 26 027

11 CAIXA 424+...+429 OUTRAS CONTAS DE CREDORES 29 772 8 046
12 DEPÓSITOS À ORDEM 450 920 450 920 1 702 196 43+12 EMPÉSTIMOS OBTIDOS
13 DEPÓSITOS A PRAZO E COM PRÉ-AVISO TOTAL DOS VALORES A PAGAR 43 303 34 073
14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 450 920 450 920 1 702 196 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 ACRÉSCIMOS DE CUSTOS

51 ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 36 36 6 112 56 RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO
52 DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO 58 OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
58 OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 59 CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS
59 CONTAS TRANSITÓRIAS ACTIVAS

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 36 36 6 112 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 0 0

TOTAL DO ACTIVO 15 011 480 109 733 4 760 574 10 360 639 20 474 617 TOTAL DO CAPITAL E DO PASSIVO 10 360 639 20 474 617

Total do Número de Unidades de Participação 309 194.9613 364 602   Valor Unitário da Unidade de Participação 33.3684 56.0626
Abreviaturas: Mv - Mais Valias;       mv - Menos Valias;       P - Provisões 

O Responsável pela Contabilidade O Responsável pela Gestão

  

__________________________________ _____________________________________________

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007
)(Montantes expressos em Euros
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Período Período
De 2008-01-01 a 2008-12-31 De 2007-05-07 a 2007-12-31

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

RECEBIMENTOS
   Subscrição de unidades de participação 3 129 367 21 700 545

3 129 367 21 700 545
PAGAMENTOS
   Resgates de unidades de participação 5 416 816 2 984 272

5 416 816 2 984 272
Fluxo das operações sobre as unidades do OIC ( 2 287 449) 18 716 273

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E 
 OUTROS ACTIVOS

RECEBIMENTOS
   Venda de títulos e outros activos 2 695 150 38 007
   Rendim ento de Titulos e outros activos 357 752 140 458

3 052 902 178 465
PAGAMENTOS
   Com pra de títulos e outos activos 1 862 568 16 751 729
   Com issões de Corretagem 5 901 30 162
   Outras taxas e com issões 769 18 641

1 869 238 16 800 532
Fluxo das operações da carteira de T itulos 1 183 664 ( 16 622 067)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS
   Operações Cam biais 967 801 4 755 123

967 801 4 755 123
PAGAMENTOS
   Operações Cam biais 891 972 5 070 428

891 972 5 070 428
Fluxo das operações a prazo e de D ivisas 75 829 ( 315 305)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS
   Juros de Depósitos Bancários 32 581 63 193

32 581 63 193
PAGAMENTOS
   Com issão de Gestão 235 383 133 524
   Juros devedores e depósitos bancários 21 425
   Com issão de Depósito 8 117 4 604
   Im postos e taxas 10 614 256
   Outros pag. Operações correntes 1 766 1 089

255 901 (139 898 )
F luxo das operações de Gestão Corrente ( 223 320) ( 76 705)

Saldo dos Fluxos de Caixa do Período ( 1 251 276) 1 702 196
Disponibilidades no Início do Período 1 702 196
Disponibilidades no Fim  do Período 450 920 1 702 196

O RESPONSÁVEL PELA O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE GESTÃO

                         __________________

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2008 E 2007

(Montantes expressos em  Euros)

Discrim inação dos Fluxos
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO MONTEPIO EURO ENERGY – 
FUNDO DE FUNDOS 

 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

(Montantes expressos em Euros - €) 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Montepio Euro Energy (Fundo), iniciou a sua 
actividade em 7 de Maio de 2007.  Este Fundo foi constituído por prazo indeterminado e tem 
como objectivo a captação de disponibilidades financeiras, quer de entidades colectivas, quer de 
pessoas individuais, que pretendam fazer aplicações a médio e longo prazo, as quais 
proporcionem a constituição de uma carteira diversificada em que seja maioritário o investimento 
em acções do sector de energia. 

 
De acordo com o regulamento de gestão, os rendimentos do Fundo não são distribuídos, sendo 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Montepio Gestão de Activos - Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de entidade 
comercializadora e de banco depositário são exercidas pela Caixa Económica Montepio Geral. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos 
Fundos de Investimento Mobiliário.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são 
aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras 
anexas. 
 

Nota 1 - Quadro 1 - CAPITAL DO FUNDO  
 
O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, desmaterializadas, 
com características iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais conferem 
aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de 
unidades que representam, com um valor inicial mínimo de subscrição de uma unidade de 
participação. 
 
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o exercício de 2008, apresenta o seguinte 
detalhe: 
 
 

Resultados
Saldo em Distribuição Outros do Saldo em 
31-12-2007 Subscrições Resgates de Resultados Exercício 31-12-2008

Valor base 18 230 100 3 038 746 5 809 098 15 459 748
Diferença p/ Valor Base 486 174 90 622 (392 281) 969 077
Resultados distribuídos
Resultados acumulados 0 1 724 270 1 724 270
Resultados do período 1 724 270 (1 724 270) (7 835 759) (7 835 759)

20 440 544 3 129 368 5 416 817 0 0 (7 835 759) 10 317 336

Nº unidades de participação 364 602.0000 60 774.9111 116 181.9498 309 194.9613

Valor da unidade de participação 56.0626 51.4911 46.6236 33.3684
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Nota 1 – Quadro 2 
 

 
 O número de participantes por escalões em 31 de Dezembro de 2008 apresenta o seguinte 
detalhe: 
 

 Nº Participantes por escalão

Escalões Nº Participantes

Ups ≥ 25% 0
10% ≤ Ups < 25% 0
5% ≤ Ups < 10% 2
2% ≤ Ups < 5% 1

0,5% ≤ Ups < 2% 9
Ups < 0,5% 2295

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1 - Quadro 3 

 
A evolução trimestral do valor do Fundo e do valor da unidade de participação nos exercícios de 
2007 a 2008 foram as  seguintes: 
 

Valor Líquido Valor da unidade Nº Up´s em
Ano Mês global do fundo de participação circulação

2008 Março 15 829 404 47.4234 333 789.0000
Junho 17 967 570 51.6025 348 192.0000
Setembro 13 459 616 40.7139 330 590.0277
Dezembro 10 317 336 33.3684 309 194.9613

2007 Junho 15 568 724 53.15 292 895
Setembro 18 547 518 53.38 347 435
Dezembro 20 440 544 56.06 364 602

 
 
 
Nota 2 - Quadro 1 

 
No exercício de 2008, as transacções de valores mobiliários efectuados pelo Fundo 
apresentaram a seguinte composição: 

 
 

Compras (1) Vendas (2) Total (1)+(2)

Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado

Unidades de Participação 1 683 653 205 924 2 805 498 0 4 489 151 205 924
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Nota 2 - Quadro 2 
 
 
 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2008, foram cobradas as seguintes 
comissões de  subscrição e resgate: 

 
 
 

Valor Comissões Cobradas

Subscrições 3 129 367 Isento
Resgates 5 416 816 35 262.33
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Nota 3 - Quadro 1 - Inventário da Carteira de Títulos 
 
A carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2008 tem a seguinte composição: 

 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2008 

Montepio Euro Energy (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port. 

1.1.4 - Acções 

 233 045 105 280  0 105 280Martifer SGPS SA -127 765

 209 664 132 580  0 132 580EDP Renováveis SA -77 085

 1 298 157 875 875  0 875 875EDP-Nom. -422 282

 563 885 359 000  0 359 000Galp Energia -204 885

1 472 735 01 472 735-832 0170 2 304 752Sub-Total:  

1.3 - Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE 

1.3.4 - Acções 

 1 195 416 817 110  0 817 110TOTAL SA -378 306

 421 750 241 600  0 241 600REPSOL YPF S.A. -180 150

 452 928 277 300  0 277 300BASF AG -175 628

 675 746 494 856  0 494 856E.ON AG (EX VEBA) -180 890

 1 090 085 699 732  0 699 732ENI SPA -390 353

 513 030 284 918  0 284 918ENEL SPA - 2001 -228 113

 420 162 324 870  0 324 870RWE AG - Elect. Int -95 292

 510 498 327 000  0 327 000IBERDROLA SA -183 498

 809 979 786 421  0 786 421BP PLC -23 558

 70 825 41 981  0 41 981Internacional Power -28 844

 51 980 20 585  0 20 585Edison SPA -31 395

 153 317 69 905  0 69 905A2A SPA -83 412

 186 037 121 840  0 121 840FORTUM OYJ -64 197

 514 678 459 225  0 459 225GDF SUEZ -55 453

 993 505 700 988  0 700 988Royal D. Shell A EUR -292 517

 245 789 161 170  0 161 170RIO TINTO PLC -84 618

 732 475 435 750  0 435 750Electricite de Franc -296 725

 63 401 30 200  0 30 200SOLARWORLD AG -33 201

 346 056 330 123  0 330 123BHP BILLITON PLC -15 933

 364 433 237 021  0 237 021ANGLO AMERICAN PLC -127 412

 50 477 30 300  0 30 300EDF ENERGIES NOUVELL -20 177

 108 585 52 500  0 52 500AREVA - CI -56 085

 171 039 65 520  0 65 520OMV AG -105 519

 280 882 341 606  0 341 606BG GROUP PLC 60 724

 299 947 67 192  0 67 192XSTRATA PLC -232 755

 77 200 7 102  0 7 102MONDI PLC -70 098

 76 910 106 380  0 106 380UNION FENOSA SA 29 470

 94 550 52 900  0 52 900NESTE OIL OYJ -41 650

 228 460 137 250  0 137 250IBERDROLA RENOVABLES -91 210

 98 880 37 250  0 37 250ROTH & RAU AG -61 630

A Transportar  9 233 329 09 233 329-4 460 63490 19413 603 768



 

 
INVENTÁRIO DA CARTEIRA 

em 31 de Dezembro de 2008 

Montepio Euro Energy (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
valias

Juros 
corridos

 
SOMA

 54 895 56 103  0 56 103NOVOZYMES A/S-B SHAR 1 208

 50 282 42 476  0 42 476SUEZ ENVIRONMENT SA -7 806

 97 369 115 700  0 115 700ACCIONA SA 18 331

 15 840 12 160  0 12 160Theolia -3 680

7 987 033 07 987 033-3 640 103109 733 11 517 403Sub-Total:  

1.5 - Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU 

1.5.4 - Acções 

 150 333 49 615  0 49 615RENEWABLE ENERGY -100 718

 573 244 385 508  0 385 508STATOIL ASA -187 736

435 123 0435 123-288 4540 723 577Sub-Total:  

Total  14 545 731 109 733 -4 760 574 9 894 891  0 9 894 891

 
Nota 3 - Quadro 2 

 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2008, foi o 
seguinte: 

 
 

CONTAS SALDO AUMENTOS REDUÇÕES SALDO
31-12-2007 31-12-2008

Caixa
Depósitos à ordem 1 702 196 450 920
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades

Total 1 702 196 450 920

 
 
 
Nota 4 – Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 

 
1. Valorização activos 
 
1.1. Momento de referência da valorização 
 

 
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela 
divisão do valor líquido global do fundo pelo número de unidades de participação em circulação. 
O valor líquido global do fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o 
montante de comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira. 

 
O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos activos que integram o património 
do fundo será as 17 horas de Lisboa. 
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O momento do dia relevante para a determinação da composição da carteira, será o mesmo do 
parágrafo anterior, tendo em conta todas as transacções efectuadas até esse momento. 

 
Na aferição dos pressupostos e elementos utilizados na valorização dos activos não cotados 
será utilizado como período de referência o horário de funcionamento da Euronext Lisboa no dia 
da valorização. 
 
 
1.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
1.2.1. Acções 
 
O critério adoptado para a valorização de acções (incluindo direitos susceptíveis de negociação) 
admitidas à cotação ou negociação num mercado regulamentado ou especializado é a utilização 
do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora de referência. 
 
O critério adoptado para a valorização de acções não cotadas (incluindo direitos susceptíveis de 
negociação) será, por ordem de prioridade: 
 
 
- utilização do preço de fecho de mercado de acções idênticas (mesmo emitente e com os 
mesmos direitos e características), ajustado nos casos em que os direitos que conferem sejam 
diferentes (dividendo diferente no ano corrente, por exemplo) por dedução da diferença do 
dividendo, ou, caso não existam acções idênticas; 
 
- utilização de modelos de avaliação universalmente aceites e utilizados, baseados na análise 
fundamental e assentes na metodologia dos fluxos de caixa descontados (utilização do 
consensus de estimativas do cash flow para os próximos dois anos e de uma estimativa para o 
valor residual, descontado a uma taxa que inclua o prémio de risco da empresa), ou com base 
em múltiplos de mercado (múltiplo de resultados, múltiplo de cash flow, dividend yield, price to 
book value, etc.) de empresas comparáveis. 
 
1.2.2. Obrigações 
 
O critério adoptado para a valorização de obrigações admitidas à cotação ou negociação num 
mercado regulamentado ou especializado, excepto na situação descrita no parágrafo seguinte, é 
a utilização do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora de 
referência. 
 
Na falta de condições de transparência, fiabilidade e liquidez que assegurem uma valorização 
adequada dos activos cotados, o critério de valorização adoptado será idêntico ao das 
obrigações não cotadas, conforme descrito abaixo 

 
O critério adoptado para a valorização de obrigações não cotadas será: 
 
-   utilização de ofertas de compra difundidas para o mercado através de meios de difusão de 
informação financeira, preferencialmente através da Bloomberg. Prioritariamente  são  utilizadas  
as  ofertas  das Instituições  Financeiras que funcionam 
como market makers para este tipo de activos, podendo recorrer-se também à utilização do 
Bloomberg Generic. 
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- em caso de inexistência ou dificuldade de obtenção daquelas, recorrer-se-á a modelos de 
avaliação, ponderando nomeadamente os seguintes factores: 
 spreads de emissões comparáveis nomeadamente no que respeita à qualidade creditícia 

do emitente, ao sector económico, à maturidade e à estrutura da emissão; 
 spreads históricos, com ajustamentos justificados por alterações na qualidade creditícia 

do emitente ou alargamento geral dos spreads de crédito; 
 Liquidez da emissão, tendo em conta nomeadamente a moeda denominadora da 

emissão, o montante emitido, o grau de reconhecimento do emitente e a estrutura da 
emissão; 

 Curva de taxas de juro para actualização dos cash flows. No caso de obrigações de taxa 
variável é utilizada a discount margin (a margem sobre o indexante base da emissão que 
iguala o valor presente dos cash flows futuros ao investimento – preço mais juros 
decorridos). 

 
 

1.2.3. Instrumentos financeiros derivados 
 
O critério adoptado para a valorização de instrumentos financeiros derivados admitidos à 
cotação ou negociação num mercado regulamentado ou especializado é a utilização do preço de 
referência, sempre que este seja divulgado pela entidade gestora do mercado ou, caso não o 
seja, o preço de fecho ou a cotação disponível à hora de referência. 
 
O critério adoptado para a valorização de instrumentos financeiros derivados não cotados será, 
para os swaps cambiais, utilizado como método de avaliação o modelo dos cash flows 
descontados, ponderando o diferencial da estrutura das curvas de taxas de juro das duas 
moedas ajustadas, por interpolação linear, às características da operação contratada. 
 
A avaliação será feita de acordo com a informação obtida na Bloomberg (fonte das curvas de 
taxas de juro é Bloomberg standard -multiple sources) 

 
 

2. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  
 
 
2.1. Comissão de gestão 
 
Pelos serviços prestados pela sociedade gestora, ao fundo será imputado diariamente uma 
comissão de gestão de 1,450% anual, calculada sobre o valor global do fundo, a qual lhe será 
cobrada mensalmente. 
 
 
2.2. Comissão de depósito 
 
Pelo exercício das suas funções de depositário, a entidade depositária terá direito a uma 
comissão de depósito de 0,050% anual, calculada sobre o valor global do fundo, sendo-lhe 
imputado diariamente e cobrado mensalmente.  
 
2.3. Outros encargos 
 
As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do fundo constituem encargos 
deste (designadamente comissões de corretagem, taxas de bolsa e outros encargos legais e 
fiscais).  



 

É devida à CMVM uma taxa de supervisão imputada diariamente ao fundo e cobrada 
mensalmente. 
As despesas com auditorias externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei em vigor, 
constituem também encargos do fundo. 
 
 
3. Política de rendimentos 
 
O fundo é um fundo de capitalização, isto é, não distribui rendimentos, sendo os mesmos 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
 
 

Nota 5 – Os resultados obtidos pelo Fundo no exercício de 2008 apresentaram a seguinte     
composição:  
 

 
Proveitos e ganhos

Ganhos de capital Ganhos com carácter de juro
Mais valias Juros Juros Rendimento 

Natureza Potenciais Efectivas Soma Vencidos Corridos de títulos Soma

Operações à vista
   Unidades Participação 4 459 874 241 579 4 701 453 471 260 471 260
   Depósitos 33 053 45 33 098

Operações a prazo
Cambiais
   Forwards

Custos e perdas
Perdas de capital Juros e comissões suportadas

Menos valias Juros Vencidos Juros
Natureza Potenciais Efectivas Soma e comissões Corridos Soma

Operações à vista
   Unidades Participação 10 988 919 545 071 11 533 990
   Depósitos 42 42

Operações a prazo
Cambiais
   Forwards 1 156 246 1 156 246

Comissões
   De gestão 223 335 223 335
   De depósito 7 701 7 701
   Da carteira títulos 7 018 7 018
   Taxa de supervisão 2 433 2 433

 
 
Nota 9 – Impostos e taxas 
 

Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 
pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados em sede de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas de acordo com o seguinte detalhe: 
 
Juros 
Os juros são tributados à taxa de 20%. 
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Mais - Valias 
 
No apuramento das mais - valias fiscais decorrentes da alienação de títulos, é considerada a 
alienação dos títulos adquiridos há mais tempo (critério FIFO).  
As mais - valias são tributadas da seguinte forma: 
 
- As mais - valias em obrigações e títulos de dívida não são tributadas; 
- As mais - valias em acções são tributadas à taxa de 10% sobre a diferença positiva entre as 
mais - valias e as menos - valias obtidas em cada ano. Para as acções que se encontrem em 
carteira há mais de um ano não há lugar a tributação. 
 
O imposto é registado no momento da realização das mais - valias, não sendo registados 
impostos diferidos. 
 
Dividendos 
 
Os dividendos recebidos de empresas nacionais e estrangeiras são tributados à taxa de 20%. 
 
No exercício de 2008, os montantes registados na rubrica de impostos da demonstração de 
resultados apresenta a seguinte composição de acordo com o tipo de rendimento gerador de 
tributação: 

 
   Imposto s/ rendimento        6.572 

Dividendos               102.366 
                   108.938 
 
 

Nota 11 - EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  
 

Em 31 de Dezembro de 2008, o Fundo detinha as seguintes posições em moeda estrangeira: 
 
 

Posição Posição a prazo Total a Posição
à vista Futuros Forwards Swaps Opções prazo Global

DKK Coroa Dinamarquesa 418 000 418 000
GBP Libra Inglesa 1 878 917 1 878 917
NOK Coroa Norueguesa 4 242 450 4 242 450

Contravalor em Euros 2 463 842 2 463 842

Moeda

 
Nota 13 - cobertura do risco de cotações  

 
A cobertura do risco de cotações em 31 de Dezembro de 2008 é a seguinte: 

Acções Extra-Patrimoniais
e valores Montante Saldo
similares € Futuros Opções

Acções 9 894 891 9 894 891
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Nota 15 – DIVERSOS CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO EM DEZEMBRO DE 2008 
 

Os diversos custos imputados aos fundos de investimento mobiliário em 31 de Dezembro de 2008 
são os seguintes: 

 
  

Percentagem
de VLGF (1)

Comissão de Gestão 223 335 1.451%
    Componente Fixa 223 335 1.451%
    Componente Variável 0 0.000%
Comissão de Depósito 7 701 0.050%
Taxa de supervisão 2 433 0.016%
Custos de auditoria 1 868 0.012%

Total 235 336 1.529%
Total Global de Custos (TGC) 1.529%
(1) Média relativa ao período de referência.

Custos imputados ao Fundo em 
2008 Valor (em Euros)
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
 
Introdução 
 
1. Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários 
(CVM) e do n.º 1 do artigo 43.º e do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei           n.º 252/03, de 17 de 
Outubro, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício 
findo em 31 de Dezembro de 2008, do Montepio Euro Energy - Fundo de Investimento 
Mobiliário Aberto de Acções, gerido pela entidade gestora Montepio Gestão de Activos – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA, incluída no Relatório de Gestão, no Balanço 
(que evidencia um total de 10 360 639 euros e um total de capital do fundo de 10 317 336 euros, 
incluindo um resultado líquido negativo de 7 835 759 euros), na Demonstração dos Resultados e na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data, e nos correspondentes Anexos. 
 
Responsabilidades 
 
2. É da responsabilidade do Conselho de Administração da entidade gestora Montepio Gestão de 
Activos– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA: (i) a preparação de demonstrações 
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do fundo, o 
resultado das suas operações e os fluxos de caixa; (ii) a informação financeira histórica, que seja 
preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; 
(iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados, atentas as especificidades dos 
Fundos de Investimento Mobiliário; (iv) a manutenção de um sistema de controlo interno 
apropriado; e (v) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, 
posição financeira ou resultados. 
 
3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos 
acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, 
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório 
profissional e independente baseado no nosso exame. 
 
Âmbito 
 
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja 
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido 
exame incluiu: 
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- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo 
Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; 
- a verificação do adequado cumprimento do Regulamento de Gestão do fundo; 
- a verificação da adequada avaliação dos valores do fundo; 
- a verificação do cumprimento dos critérios de avaliação definidos nos documentos constitutivos; 
- a verificação da realização das operações sobre valores cotados, mas realizadas fora de mercado nos 
termos e condições previstas na lei e respectiva regulamentação; 
- a verificação do registo e controlo dos movimentos de subscrição e resgate das unidades de 
participação do fundo; 
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; 
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras; e 
- a apreciação sobre se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 
 
5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 
relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas. 
 
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa 
opinião. 
 
Opinião 
 
7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Montepio Euro 
Energy - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções, gerido pela entidade gestora 
Montepio Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA, em 31 de Dezembro 
de 2008, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa do exercício findo naquela data, em 
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de 
investimento mobiliário e a informação nelas constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 
lícita. 
 
Ênfases 
 
8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, refere-se que o Fundo de Investimento 
Mobiliário Aberto de Acções – Montepio Euro Energy, foi constituído em 7 de Maio de 2007, pelo que 
as demonstrações financeiras comparativas de 2007 reflectem a posição financeira e os resultados das 
operações referentes a oito meses de actividade. 
 
Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009 
 
 

 
________________________________________ 
Pedro  Aleixo  Dias,  em  representação  de 
BDO bdc & Associados – SROC 
(Inscrita no Registo de Auditores da CMVM sob o nº 1122) 
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