
BPI Perpétuas 
 
 

Tipo de Fundo: Fundo especial de investimento fechado 
 

Data de Início: 13 de Agosto de 2009 

Objectivo: O objectivo principal do BPI Perpétuas é proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira diversificada de valores 
mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a 
natureza de acções preferenciais sem voto e de obrigações 
perpétuas subordinadas. 

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, S.A. 

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

 
O primeiro semestre de 2012 foi bastante positivo para a classe de activos que serve de universo de investimento a este 
produto. 
 
O primeiro semestre foi pautado por inúmeras operações de recompra de títulos de dívida perpétua por parte de instituições 
financeiras europeias, que consequentemente tiveram um impacto bastante positivo na rentabilidade deste produto. 
 
De um modo geral e apesar de um cenário sombrio nas economias ditas periféricas, o início do ano foi marcado por uma 
procura intensa de activos de risco, resultando na valorização dos mercados de acções e de dívida privada. 
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Títulos em Carteira
ROYAL BK OF SCOTLAND-7.0916%-OB.PERP 9.08%

SOCIETE GENERALE-6.999%-OB.PERP. 7.96%

UBS PREFERRED FUNDING - 4.28% PERP. 7.75%

UNICREDITO ITAL CAP TRST -4.028%-OB.PE 7.64%

DEUTSCHE POSTBANK IV-5.983%-PERP. 7.03%        
Rentabilidades Anualizadas a 30-06-2012
1 Ano -11.8%
Desde o inicio 3.2%  

 
Condições de Investimento em 30.06.2012 
Comissões  
Gestão 0.725% 
Depositário 0.025% 
Comissão de 
Performance 

25% da rentabilidade liquida efectiva que exceda 80% do valor nominal subscrito, cobrada 
no final dos 8 anos de prazo do produto 

Movimentos de unidades de participação
2012

UP em circulação no início do período 2,133,980
UP emitidas em 2011 0
UP resgatadas em 2011 0
UP em circulação no final do período 2,133,980

Evolução do fundo últimos 3 anos
2010 2011 2012

Valor líquido global 12,235 10,076 11,672
Valor da UP 5.73352 4.72182 5.4695
Número de UP 2,133,980 2,133,980 2,133,980

Evolução da unidade de participação
Mês Valor*
Janeiro 5.43262
Fevereiro 5.91111
Março 5.88744
Abril 5.78848
Maio 5.44865
Junho 5.4695
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês

Evolução do activo do fundo em 2012
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BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

(Montantes expressos em Euros)

2012 2011
Activo Mais - Menos - Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  - valias  - valias líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2012 2011

Carteira de títulos Capital do OEI
Obrigações 3 8.236.171 351.415 (1.272.940) 7.314.646 12.888.537 Unidades de participação 1 10.669.900 10.669.900

Resultados transitados 1 (593.641) 1.565.314
Terceiros Resultado líquido do período 1 1.595.536 1.002.832
Contas de devedores 584 -                     -                     584 244                Total do Capital do OEI 11.671.795 13.238.046

Disponibilidades Terceiros
Depósitos à ordem 3 4.161.393 -                     -                     4.161.393 505.264 Comissões a pagar 17 7.478 8.536

Outras contas de credores 17 43.480 421.508
Acréscimos e diferimentos 50.958 430.044
Acréscimos de proveitos 3 237.947 -                     -                     237.947 257.382
Despesas com custo diferido -                     -                     -                     -                     4.333
Outros acréscimos e diferimentos 8.182 -                     -                     8.183 12.330

246.129 -                     -                     246.130 274.045                Total do passivo 50.958 430.044
               Total do Activo 12.644.277 351.415 (1.272.940) 11.722.753 13.668.090                Total do Capital do OEI e do Passivo 11.722.753 13.668.090

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 2.133.980 2.133.980 Valor unitário da unidade de participação 1 5,46950 6,20345

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2012.

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011



BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2012 2011 PROVEITOS E GANHOS Notas 2012 2011

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    Da carteira de títulos e outros activos 21.888 137.568    Da carteira de títulos e outros activos 326.996 505.020
Comissões e taxas    Outros, de operações correntes 5.312 3.137
    Da carteira de títulos e outros activos 4.508 - Ganhos em operações financeiras
    Outras, de operações correntes 15 53.523 55.344    Na carteira de títulos e outros activos 3.878.226 2.765.090 
Perdas em operações financeiras
    Na carteira de títulos e outros activos 2.463.682 1.994.603 
Impostos
    Impostos sobre o rendimento 71.091 82.653 
    Impostos indirectos 23 - 
Outros custos e perdas correntes 15 283 247 
Resultado líquido do período 1.595.536 1.002.832

4.210.534 3.273.247 4.210.534 3.273.247

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011



BPI PERPÉTUAS FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO FECHADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE

SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS 2012 2011
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 2.904.500 3.734.961
Juros e proveitos similares recebidos 296.014 381.187

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (645.024) (3.918.045)
Juros e custos similares pagos (21.888) (135.670)
Comissões de corretagem (4.508) -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos 2.529.094 62.433

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 5.069 3.006
Pagamentos:

Comissão de gestão (42.210) (47.688)
Comissão de depósito (1.456) (1.644)
Impostos e taxas (201.225) (139.114)
Outros pagamentos correntes (6.865) (3.623)

Fluxo das operações de gestão corrente (246.687) (189.063)

          Saldo dos fluxos de caixa do período 2.282.407 (126.630)

          Disponibilidades no início do período 1.878.986 631.894

          Disponibilidades no fim do período 4.161.393 505.264

para o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012.
O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
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INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI Perpétuas Fundo Especial de Investimento Fechado (OEI) foi autorizada pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 25 de Julho de 2009, tendo iniciado a sua actividade em 
13 de Agosto de 2009. É um Organismo Especial de Investimento, com um prazo de vigência de 8 anos, e 
tem como finalidade proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de valores 
mobiliários emitidos por instituições financeiras e que tenham a natureza de acções preferenciais sem voto 
e de obrigações perpétuas subordinadas. 
 
O OEI 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 OEI 
 
 O capital do OEI está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 

sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
OEI, proporcionalmente ao número de unidades que representam.  O valor de reembolso das 
unidades de participação é calculado com base no valor do capital do OEI no momento da liquidação 
ou, em caso de prorrogação do prazo, ao valor da unidade de participação no último dia do período 
inicialmente previsto para a duração do OEI. 

 
O movimento ocorrido no capital do OEI durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2012 foi como segue: 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2011 Subscrições Resgates Transferências período 30.06.2012

Valor base 10.669.900 -                   -                   -                   -                   10.669.900
Resultados acumulados 1.565.315 -                   -                   (2.158.956) -                   (593.641)
Resultado líquido do período (2.158.956) -                   -                   2.158.956 1.595.536 1.595.536

10.076.259 -                   -                   -                   1.595.536 11.671.795
Número de unidades de 
   participação 2.133.980 -                   -                   -                   -                   2.133.980

Valor da unidade de participação 4,72181 - - - - 5,46950
 

  
 O valor líquido global do OEI, 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 2012 foram os seguintes: 

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

Meses Global do Fundo de Participação em circulação

Janeiro 11.593.103 5,43262 2.133.980
Fevereiro 12.614.197 5,91111 2.133.980

Março 12.563.678 5,88744 2.133.980
Abril 12.352.495 5,78848 2.133.980
Maio 11.627.319 5,44865 2.133.980
Junho 11.671.795 5,46950 2.133.980  
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 Em 30 de Junho de 2012, os participantes do OEI podem agrupar-se de acordo com os seguintes 
escalões: 

 
Intervalos Nº

Até 0,5% 600
Entre 0,5% e 2% 34
Entre 2% e 5% 2

Total 636  
 
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 Em 30 de Junho de 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

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

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado Membro da UE

Obrigações Diversas

ROYAL BK OF SCOTLAND-7.0916%-OB.PERP. 530.250 155.303 -                 685.553 -                 685.553
SOCIETE GENERALE-6.999%-OB.PERP. 555.490 21.846 -                 577.336 23.743 601.079
UBS PREFERRED FUNDING - 4.28% PERP. 498.425 81.614 -                 580.039 5.026 585.065
UNICREDITO ITAL CAP TRST -4.028%-OB.PERP 562.460 -                 (3.754) 558.706 18.050 576.756
HSBC CAPITAL FUNDING LP - 5.13% - OB.PERP. 480.850 42.211 -                 523.061 5.307 528.368
BBVA INTL PREF UNIPERSON-8.5%-PERP. 578.475 -                 (111.203) 467.272 30.554 497.826
CREDIT AGRICOLE-TV-PERP 532.125 -                 (52.350) 479.775 15.843 495.618
SNS BANK NV-11.25%-PERP 573.327 -                 (118.768) 454.559 37.393 491.952
BARCLAYS BANK-4.875% PERPETUA 495.925 -                 (34.993) 460.932 17.512 478.444
SANTANDER PERPETUAL-4.375%-PERP 545.950 -                 (165.615) 380.335 11.842 392.177
BES FINANCE LTD-5.58%- OB.PERP(2.7.2049) 634.500 -                 (310.500) 324.000 34.962 358.962
BANCAJA EMISIONES - 4.625% - PERPETUA 656.105 -                 (341.635) 314.470 24.218 338.688
BPCE SA-9%-PERP 216.000 49.800 -                 265.800 6.214 272.014
DANSKE BANK A/S-4.878%-PERP 194.424 641 -                 195.065 1.180 196.245

7.054.306 351.415 (1.138.818) 6.266.903 231.844 6.498.747

Outros Mercados Regulamentados da UE

Obrigações Diversas

DEUTSCHE POSTBANK IV-5.983%-PERP. 633.565 -                 (102.948) 530.617 98 530.715
BNP PARIBAS-5.019%-PERP 548.300 -                 (31.174) 517.126 6.005 523.131

1.181.865 -                 (134.122) 1.047.743 6.103 1.053.846

8.236.171 351.415 (1.272.940) 7.314.646 237.947 7.552.593  
 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades no período de seis meses findo em 30 de Junho 
de 2012 foi o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.878.986 2.282.407  - 4.161.393 
  ======= ======== === ======= 
 
 Em 30 de Junho de 2012, os depósitos à ordem que compunham o saldo desta rubrica estavam 

denominados em Euros e venciam juros à taxa média anual líquida de 0,265%. 
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4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OEI, 
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 OEI 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”. 
 
  Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Juros e custos 

equiparados”, atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efectuada desde o início 
do período de contagem de juros dos respectivos títulos. 

 
 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 activos da carteira do OEI são valorizados diariamente a preços de mercado, de acordo 
com as regras referidas nas alíneas seguintes.  O momento de referência da valorização 
ocorre pelas 17 horas de Lisboa para a generalidade dos instrumentos financeiros (valores 
mobiliários, mercado monetário, exchange-traded fund (ETF´s) e derivados) e pelas 22 
horas de Lisboa para unidades de participação, acções, ETFs, instrumentos financeiros 
derivados sob acções e/ou índices de acções admitidos à negociação no continente 
americano; 
 
No que respeita à valorização de títulos de dívida, se em casos excepcionais não for 
possível obter preços pelas 17 horas de Lisboa, será considerado o preço divulgado 
posteriormente o mais próximo possível daquele momento de referência; 
 

  ii) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados 
são valorizados com base na última cotação disponível no momento de referência. Caso 
não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se 
tenha verificado nos 15 dias anteriores; e 

 
  iii) Os valores representativos de dívida não cotados, ou cujas cotações não sejam 

consideradas como representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados 
semanalmente (no último dia útil de cada semana) e no último dia útil de cada mês, com 
base no preço que no entender da Sociedade Gestora melhor reflicta o seu presumível 
valor de realização.  Esse preço é procurado em sistemas internacionais de informação de 
cotações tais como o Financial Times Interactive Data, o ISMA – International Securities 
Market Association, a Bloomberg, a Reuters ou outros que sejam considerados credíveis 
pela Sociedade Gestora.  Alternativamente, o preço pode ser obtido junto de market 
makers da escolha da Sociedade Gestora, ou através de modelos teóricos de avaliação de 
obrigações. 
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As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 
anteriormente, são reconhecidas na demonstração de resultados do exercício nas rubricas  
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 

 
  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 OEI pelo 

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

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

património do OEI.  De acordo com o regulamento de gestão do OEI, a comissão de gestão tem 
uma componente fixa e uma componente variável. 

 
  A componente fixa é calculada semanalmente por aplicação de uma taxa anual de 0,725% ao 

capital do OEI no último dia útil de cada semana, sendo a sua liquidação efectuada 
mensalmente. 

 
  Se na data em que termina o período de duração inicial do OEI (14 de Agosto de 2017), a 

rentabilidade líquida (de impostos e da comissão de gestão fixa) for superior a 80% do valor 
global que foi subscrito na data de constituição do OEI, é aplicada uma comissão de 
performance de 25% sobre o diferencial da rentabilidade líquida acima desse valor, que será 
deduzida à rentabilidade líquida do OEI e cobrada na data de liquidação ou no primeiro dia do 
período de prorrogação caso seja deliberada a sua prorrogação.  

 
  Em caso de prorrogação da vigência do OEI, por períodos adicionais de 8 anos, será aplicada 

uma comissão variável calculada nos mesmos termos para o período de prorrogação em 
questão. 

 
  Face à volatilidade a que está sujeita a valorização da carteira de títulos do OEI e, 

consequentemente, a sua rentabilidade líquida, apenas em data próxima do fim de período de 
duração inicial (14 de Agosto de 2017) será possível avaliar com fiabilidade se a rentabilidade 
líquida esperada será superior a 80% do valor global que foi subscrito na data de constituição do 
OEI.  Por este motivo, apenas nesse momento será registado o correspondente custo com a 
comissão de gestão variável, caso aplicável. 

 
  O custo da comissão de gestão fixa e variável, caso aplicável, 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 OEI, esta comissão é calculada semanalmente por aplicação de uma 
taxa anual de 0,025% ao capital do OEI no último dia útil de cada semana, 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 OEI, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OEI no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões”.  

 
  A taxa mensal aplicável ao OEI é de 0,03%o, com um limite mensal mínimo e máximo de 200 

Euros e 20.000 Euros, respectivamente. 
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 g) 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. 

 
  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 
por retenção na fonte à taxa de 21,5% ou 25%, consoante o seu vencimento tenha ocorrido 
antes ou a partir de 1 de Janeiro de 2012, respectivamente.  Adicionalmente, os juros dos 
valores mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros são 
tributados autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições de 
crédito estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

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

obrigações e outros títulos de dívida estão excluídas de tributação. 
 
 
15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OEI durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2012 apresentam a 

seguinte composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 43.001 0,725%
 - Componente fixa 43.001 0,725%
 - Componente variável - 0,000%
Comissão de Depósito 1.483 0,025%
Taxa de Supervisão 2.173 0,036%
Custos de Auditoria 283 0,005%
Outras comissões 6.866 0,115%

TOTAL 53.806

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 0,91%
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17. TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Em 30 de Junho de 2012 e 2011, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
  2012 2011 
 
 Comissão de gestão a pagar 6.955 8.012 
 Custos de auditoria a pagar 283 247 
 Comissão de depósito a pagar 240 277 
    -------- -------- 
    7.478 8.536 
    -------- -------- 
 
 Imposto a liquidar sobre juros de obrigações 43.480 67.230 
 Operações de bolsa a regularizar - 354.278 
    --------- ----------- 
    43.480 421.508 
    --------- ----------- 
    50.958 430.044 
    ===== ====== 
  
 Em 30 de Junho de 2011, a rubrica “Operações de bolsa a regularizar” refere-se às compras de 

títulos que se encontravam pendentes de liquidação financeira. 
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