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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 
31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
 

Fundo de Gestão Passiva 
Fundo Especial de Investimento 

 
O Fundo de Gestão Passiva – Fundo Especial de Investimento Fechado, adiante 
designado por Fundo de Gestão Passiva, Fundo ou FGP é gerido actualmente pela Banif 
Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. A 
constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
em 1 de Fevereiro de 2010, iniciando a sua actividade em 30 de Março de 2010, com 
uma duração de quatro anos, a contar da data da respectiva constituição, prorrogável, 
uma ou mais vezes, por período não superior ao inicial, mediante deliberação da 
Assembleia de Participantes, não podendo a sua duração total exceder, em qualquer 
caso, os dez anos, após a data da sua constituição. Em Assembleia de Participantes 
realizada em 15 de Outubro de 2013 foi deliberada a prorrogação do Fundo pelo 
período de dois anos. 
 
 
Enquadramento macro-económico 
 
O ano de 2013 foi um ano de transição para a economia mundial, tendo-se assistido a 
uma melhoria das perspectivas económicas na maioria dos países desenvolvidos, 
suportada por políticas monetárias extremamente expansionistas. Os países 
emergentes e as economias em desenvolvimento, os grandes impulsionadores do 
crescimento mundial ao longo dos últimos anos, desaceleraram para um ritmo de 
crescimento de 4.7%, ainda assim vigoroso. A nível mundial, o crescimento económico 
recuou ligeiramente, de 3.1% em 2012 para 3.0% em 2013 (Fonte: FMI, Janeiro de 2014).  

Nos Estados Unidos, a economia cresceu 1.9%, um abrandamento face ao crescimento 
de 2.8% registado em 2012, penalizada pelos cortes automáticos da despesa pública, 
com consequências no consumo privado. A recuperação da economia americana 
ganhou tracção no segundo semestre do ano, com o PIB a crescer a uma média 
superior a 3%, após um ritmo de 1.75% na primeira metade do ano, suportada pela 
aceleração do consumo privado. A inflação permaneceu em níveis moderados, em 1% 
em 2013, abaixo do objectivo de 2% da Reserva Federal Americana (FED), e 
relativamente ao emprego, pese embora o aumento da criação de emprego verificada 
na segunda metade do ano com o fortalecimento da actividade económica, a taxa de 
desemprego permanece em níveis elevados, terminando o ano de 2013 em 6.7%. 

No que diz respeito à política monetária, a FED manteve, durante quase todo o ano, 
fortes estímulos, através de políticas não tradicionais – o programa de compra de 
activos em mercado (quantitative easing) e o forward guidance, que suportaram o 
preço dos activos financeiros. À medida que a recuperação se foi revelando mais sólida, 
a FED começou a discutir a diminuição do ritmo de compras de activos. Essa discussão 
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iniciou-se em Maio, provocando um aumento da volatilidade nos mercados financeiros, 
sobretudo nos países emergentes e em desenvolvimento, nomeadamente naqueles 
com défices externos mais elevados (caso da Índia, Indonésia, Brasil, Turquia e África 
do Sul). Na reunião de Dezembro, a FED anunciou uma modesta redução do ritmo de 
compra de activos, de 45 para 40 mil milhões de dólares de títulos de dívida pública de 
longo prazo e de 40 para 35 mil milhões de dólares de títulos de dívida hipotecária. 

A Zona Euro destacou-se pela negativa entre os principais blocos económicos, 
registando uma contracção do PIB em 2013 de -0.4% (Fonte: FMI), após uma contracção 
de -0.7% em 2012. No entanto, verificou-se igualmente uma recuperação económica no 
segundo semestre do ano, liderada pela Alemanha, mas acompanhada por algumas 
economias da periferia, como Espanha e Portugal.  

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu novamente as taxas directoras: para 0.5% na 
reunião de Maio, e novamente em Novembro, para 0.25%, uma vez que a inflação 
homóloga caíu para níveis bastante reduzidos, terminando o ano em 0.8%. O BCE 
equacionou a utilização de novas medidas, incluindo novas injecções de liquidez, o 
corte da taxa de depósito para valores negativos ou estímulos ao crédito a pequenas e 
médias empresas. É também importante realçar que se deram mais alguns avanços no 
processo da União Bancária, passando o BCE a ser o supervisor do sector bancário 
europeu a partir de Novembro de 2014. 

Na economia japonesa, que terá apresentado em 2013 um crescimento de 1.7%, 
segundo o FMI, assistiu-se à implementação de uma nova política económica, assente 
em três vectores: o fiscal, o monetário e o das reformas estruturais. O Governo 
anunciou um pacote de estímulos fiscais no montante de 1.4% do PIB e o Banco do 
Japão reforçou em Abril o seu programa de compra de activos, com o objectivo de 
duplicar a base monetária em dois anos e atingir um nível de inflação de 2%. 

Na China, os riscos existentes no início do ano sobre uma redução pronunciada do 
crescimento económico acabaram por se desvanecer na segunda metade de 2013, e o 
crescimento económico manteve-se no mesmo ritmo do ano anterior, em 7.7%.  

No que respeita aos mercados financeiros, e pela positiva, destacam-se os seguintes 
eventos: 

 Regresso de Portugal ao financiamento dos mercados (Abril); 
 Divulgação de indicadores económicos nos EUA que revelaram sinais 

encorajadores ao nível da procura interna e do mercado imobiliário; 
 Medidas de suporte por parte do BCE em termos de estímulos monetários, 

nomeadamente em termos de injecção de liquidez e descida da taxa de juro de 
referência para as operações de refinanciamento para níveis mínimos históricos; 

 Decisão da Irlanda de sair do programa de ajustamento sem recorrer a um 
programa cautelar.   
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Pela negativa, verificou-se um conjunto de eventos cujos efeitos se fizeram sentir 
maioritariamente durante o primeiro semestre: 
 Resultado das eleições em Itália e impasse que se verificou na formação do 

Governo; 
 Crise do Chipre e impacto da escolha do respectivo processo de resgate financeiro 

(de referir que o modelo seguido em Chipre envolveu directamente a 
reestruturação do sistema bancário e contemplou a taxação dos depósitos acima 
de 100 mil euros); 

 Decisão do Banco da China em deixar de conceder liquidez ilimitada ao sistema 
bancário chinês, de forma a controlar a concessão de crédito; 

 Início do processo de redução do programa de compra de activos em mercado por 
parte da FED, em Dezembro. 

 
Neste contexto, relativamente ao mercado accionista, os principais índices norte-
americanos, S&P 500 e Nasdaq, valorizaram, respectivamente, 29,6% e 38,3%, enquanto 
que na Europa, destaca-se pela positiva o índice ASE grego com uma valorização de 
28,1%, seguido pelo DAX alemão (+25,5%) e pelo IBEX espanhol (+21,4%). Pela negativa, 
destacam-se os índices dos mercados emergentes, com o Bovespa a desvalorizar 15,5% 
e a bolsa de Istambul a cair 13,3%.  

A volatilidade dos mercados financeiros, que se acentuou no 2º trimestre do ano, 
alimentada pela incerteza em torno de uma possível atenuação do programa de 
compra de activos em mercado pela FED, afectou mais directamente as economias 
emergentes e em desenvolvimento, pelas perspectivas de liquidez menos acessível. Em 
consequência, no Brasil o real depreciou-se cerca de 13% face ao dólar e 17% face ao 
euro, com o índice Bovespa a recuar 15,5% no ano. Durante o ano verificou-se uma 
apreciação do euro face às principais divisas de referência, tendo passado de 1,319 
para 1,379 face ao dólar (+4,5%) e de 113,6 para 144,7 face ao iene (+27,3%). De 
assinalar igualmente as depreciações da Rupia da Indonésia (-22.8%), do Rand Sul-
africano (-22.5%), da Lira Turca (-20.3%), do Real Brasileiro (-16.6%) e da Rupia Indiana (-
14.6%), as moedas das economias em desenvolvimento mais vulneráveis à saída de 
capitais. 

No mercado de dívida pública, a recuperação da actividade económica na segunda 
metade do ano conduziu à subida das yields das dívidas públicas norte-americana e 
alemã a 10 anos, de 1,75% para 3,03% e de 1,3% para 1,9%, respectivamente. 

A dívida pública e privada de emitentes periféricos beneficiou com a recuperação 
económica e com a diminuição do risco de fragmentação da Zona Euro, devido à 
existência de um backstop credível, o mecanismo OMT (Outright Monetary 
Transactions) do BCE. Apesar de alguma incerteza, nomeadamente durante a primeira 
metade do ano (problemas políticos em Espanha, eleições em Itália, resgate financeiro 
do Chipre), a confiança na continuação do projecto da Zona Euro fortaleceu-se, 
suportando os seus activos e a valorização da sua moeda. Portugal voltou a financiar-
se junto dos mercados financeiros e, apesar da crise política, no início do verão, 
beneficiou com a melhoria das perspectivas económicas e a queda do prémio de risco. 
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Em Dezembro de 2013, a Irlanda decidiu sair do seu programa de ajustamento sem 
recorrer a um programa cautelar. As dívidas soberanas periféricas registaram 
excelentes desempenhos, e os yields a 10 anos recuaram substancialmente: caíram de 
5.27% para 4.15% em Espanha, de 4.5% para 4.13% em Itália e de 7.01% para 6.13% em 
Portugal. 

Na dívida de empresas, realça-se ainda o bom comportamento dos emitentes de 
notação mais baixa. Os spreads do índice JP Morgan Euro High Yield estreitaram 119 
pontos base, para 420 pontos base, tendo este índice valorizado 7.4% em 2013. 
 
 
Actividade do Fundo de Gestão Passiva 

 
Constituição do Fundo 
 
O Fundo foi constituído no âmbito da reestruturação dos contratos de gestão de 
carteiras da modalidade de oferta designada por “retorno absoluto investimento 
indirecto com garantia de capital ou de capital e remuneração”, em que, nuns casos, 
foi acordada a garantia do capital investido e, noutros casos, a garantia desse capital 
acrescido de uma determinada remuneração (“RA”), celebrados entre o Banco Privado 
Português, S.A. (“BPP”) e o Banco Privado Português (Cayman) Ltd. (“BPP Cayman”) e 
com parte dos seus clientes.  
 
Nos termos do RA, os investimentos dos clientes eram efectuados de forma indirecta 
através da subscrição de instrumentos de dívida (loan notes) emitidos por sociedades 
(SIV’s) sedeadas nas Ilhas Virgens Britânicas e foram objecto de gestão agregada. Com 
os fundos resultantes da subscrição das loan notes, os SIV’s adquiriram diversos 
activos, nomeadamente valores mobiliários representativos de dívida de instituições 
financeiras e crédito estruturado (Activos Subjacentes). Também no âmbito do RA, os 
SIV’s contraíram ainda dívida junto de entidades financeiras, nomeadamente o BPP 
Cayman (Passivos Subjacentes). 
 
A subscrição da totalidade das Unidades de Participação (UP’s) do Fundo de Gestão 
Passiva foi efectuada por entrada em espécie, com a entrega dos Activos e Passivos 
Subjacentes, acima referidos. O valor dos Activos Subjacentes, bem como o valor dos 
Passivos Subjacentes foi objecto de avaliação com a data de referência de 31 de 
Dezembro de 2009 e de um parecer de certificação datado de 27 de Janeiro de 2010, 
elaborado pela Deloitte & Associados, SROC S.A., tendo posteriormente os valores 
integrados no Fundo sido objecto de reavaliação e de um novo parecer de certificação 
elaborado pela mesma entidade, datado de 1 de Março de 2010. 
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Prorrogação do Fundo 
 
A 15 de Outubro de 2013 realizou-se uma Assembleia de Participantes, para deliberação 
sobre a proposta da Sociedade Gestora, relativa à prorrogação da duração do Fundo 
por um período adicional de dois anos, e consequente alteração ao Regulamento de 
Gestão do Fundo em tudo o que fosse necessário ou conveniente para o tornar 
conforme com o teor da referida deliberação, nomeadamente no que diz respeito aos 
critérios de alienação de activos para fazer face ao valor a pagar dos resgates que 
viessem a ocorrer, tendo-se verificado a aprovação da mesma por maioria. 
 
De acordo com o estipulado no Regulamento de Gestão do Fundo, os participantes que 
tivessem votado contra a prorrogação tinham o direito de solicitar o resgate das suas 
unidades de participação.   
 
 
Composição dos Activos 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, a repartição dos activos e peso dos mesmos sobre o total 
do activo era a seguinte:  
 

 
 
A ponderação dos activos que compõem a carteira do Fundo sofreu uma alteração 
significativa ao longo do ano fruto de valorização dos activos, reembolsos e vendas 
efectuadas para fazer face ao valor a pagar dos resgates no início de Abril de 2014. De 
destacar o acréscimo do peso da componente de crédito estruturado, consequência da 
forte valorização verificada no período, e do segmento de acções, resultado da 
valorização significativa das acções da Bankia e do Bank of Ireland. A exposição a dívida 
financeira sofreu um decréscimo substancial devido em grande medida às vendas 
efectuadas para fazer face aos resgates (€22.885 M de valor nominal, correspondendo 
a € 19.280 M de valor de mercado), a amortizações (€ 66.071 M de valor nominal) e a 
ofertas de recompra / troca (Bankia, Banco Popolare, National Bank of Greece e Royal 
Bank of Scotland).  
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O inventário dos activos que compõem a carteira a 31 de Dezembro de 2013, encontra- 
se devidamente detalhado na Nota 3 do Anexo às Demonstrações Financeiras. 
 
Ao nível geográfico verifica-se uma predominância de emitentes provenientes de 
Espanha, Portugal e Austrália, cujo peso consolidado perfazia 45.4%, à data de 31 de 
Dezembro de 2013. Os emitentes que assumiam maior peso eram, em Espanha, o Banco 
Sabadell e o Kutxa Bank; em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e, na Austrália, o 
National Bank of Australia.  
 
 

 
 
 
Valorização dos activos do Fundo 
 
Os activos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria 
estabelecidas no Regulamento de Gestão do Fundo, as quais se encontram descritas 
na Nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras. 
 
 
Performance desde a constituição do Fundo 
 
O FGP foi constituído com um valor de referência de 558,5 milhões de euros, que 
corresponde a € 1 por unidade de participação emitida, tendo por referência os preços 
de 30 de Março de 2010. 
 
As tabelas que se apresentam em seguida demonstram a evolução do Fundo desde o 
início de actividade e os pagamentos efectuados aos participantes, a título de 
distribuição de rendimentos e de amortização do valor nominal: 
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Tabela 2.1 - Evolução do fundo

Data
Valor Global L íquido 

Fundo
Valor UP

30-Mar-10 558 500 839 1.0000

31-Mar-10 573 217 463 1.0264

30-Jun-10 541 131 840 0.9689

30-Set-10 557 622 895 0.9984

31-Dez-10 560 228 928 1.0031

31-Mar-11 629 020 452 1.1263

30-Jun-11 636 531 611 1.1397

30-Set-11 556 792 525 0.9969

31-Dez-11 508 151 809 0.9098

31-Mar-12 560 443 196 1.0035

30-Jun-12 529 589 053 0.9482

30-Set-12 555 413 499 0.9945

31-Dez-12 595 040 685 1.0654

31-Mar-13 627 793 418 1.1241

30-Jun-13 582 415 047 1.0428

30-Set-13 531 265 141 0.9512

31-Dez-13 538 098 286 0.9635

Nota:  Valores em Euros  
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Data Descrição Valor T otal Va lor por UP

05-08-2010 Amortização do  valor nominal 11 170 017 0.0200

08-10-2010 Distribuição de rendimentos 11 170 017 0.0200

07-04-2011 Distribuição de rendimentos 7 260 511 0.0130

07-07-2011 Distribuição de rendimentos 7 483 911 0.0134

07-07-2011 Amortização do  valor nominal 6 757 860 0.0121

10-10-2011 Amortização do  valor nominal 9 606 214 0.0172

06-01-2012 Amortização do  valor nominal 13 068 920 0.0234

05-04-2012 Distribuição de rendimentos 7 930 712 0.0142

06-07-2012 Amortização do  valor nominal 5 920 109 0.0106

08-10-2012 Distribuição de rendimentos 16 587 475 0.0297

03-01-2013 Distribuição de rendimentos 17 090 126 0.0306

01-04-2013 Distribuição de rendimentos 49 874 125 0.0893

01-04-2013 Amortização do  valor nominal 11 114 167 0.0199

01-07-2013 Distribuição de rendimentos 15 582 173 0.0279

01-07-2013 Amortização do  valor nominal 48 589 573 0.0870

01-10-2013 Distribuição de rendimentos 13 013 069 0.0233

01-10-2013 Amortização do  valor nominal 7 260 511 0.0130

Nota:  Valores em Euros

Tabela 2.2 - Distribuição Rendimentos/Amortização Valor Inicial UP

 
 
O Fundo registou uma valorização assinalável de 20,52% no ano de 2013, apesar de a 
UP ter evoluído de € 1,0654 para € 0,9635. Este facto deve-se ao montante significativo 
que foi distribuído a título de distribuição de rendimentos (€95,56 M ou €0,1711/UP) e 
amortização parcial da UP (€66,96 M ou €0,1199/UP). 
 

Desde o início de actividade o Fundo valorizou 11,84% em termos anualizados (com um 
desvio padrão anualizado de 16,91% a que corresponde a classe de risco 6).  De seguida 
apresenta-se a evolução das rendibilidades e risco em cada exercício:1 

 

                                                            
1 De forma a dar cumprimento às disposições legais acresce referir que: (i) 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 7 (risco máximo); (ii) os valores divulgados não têm em conta comissões de emissão e resgate 
eventualmente devidas; (iii) as rendibilidades mencionadas, apenas seriam obtidas se o investimento fosse 
efectuado durante a totalidade do período de referência; (iv) o Fundo está exposto aos riscos dos activos 
que compõem o seu património, não existindo qualquer garantia quanto à preservação do capital 
investido ou em relação à rendibilidade do investimento; (v) existe o Prospecto relativo ao OIC, o qual se 
encontra disponível nas entidades comercializadoras do Fundo, bem como na Sociedade Gestora. 
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Tabela 2.3 - Rendibilidade e Risco do Fundo

Ano
Rendibilidade 

%
Risco %

Classe de 
Risco

2013 20,52 4,82 3

2012 26,75 8.53 4

2011 -4,37 11.24 5

2010 5.91 7.96 4

 
 
 
A tabela abaixo apresenta os títulos com as 10 maiores subidas de preços no exercício: 
 

 
 
 
Pela análise da tabela 3, constata-se que os títulos que observaram maiores 
valorizações pertencem ao segmento de crédito estruturado, cujos preços variaram 
de bases ainda reduzidas. 
 
Os títulos GSHAM 2006-1 F e MILLP 2007-1X D registaram apreciações assinaláveis, ainda 
que de níveis muito deprimidos a incorporar uma elevada probabilidade de 
incumprimento. Relativamente à obrigação GSHAM trata-se da tranche mais júnior de 
uma securitização (equity piece), sem qualquer rendimento desde Março de 2009 e que 
já incorreu em perdas numa proporção de 62% do investimento inicial.  
 
Destaque-se igualmente a recuperação das acções do banco Irlandês Bank of Ireland, 
ainda que de níveis muito deprimidos.  
 
A tabela abaixo apresenta os títulos com as maiores descidas de preços ocorridas no 
exercício: 
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Tabela 4 ‐ As 10 maiores descidas ocorridas em 2013

Designação Variação     %
Preço  a 

30-Dez-2013
Preço  a 

31-Dez-2012
Classe de  Activos

COPRN 1X E -100.00% 0.00% 0.01% ABS e Estruturas

IVGGR Var 05/49 -99.19% 0.41% 50.56% Financeiras Subordinadas

TEMPO 1 C -75.00% 1.00% 4.00% ABS e Estruturas

GARDOC 2006-1X G -55.56% 20.00% 45.00% ABS e Estruturas

Sydbank Float 49-17 -4.05% 71.00% 74.00% Financeiras Tier I

 
No que diz respeito à dívida financeira, destaque para a forte depreciação do título 
IVGGR Var 05/49 no seguimento do cancelamento do pagamento de cupão. A empresa 
emitente, a IVG Immobilien, registou resultados negativos em 2012 e também durante 
2013, na sequência do registo de imparidades no valor dos activos imobiliários. Na 
componente de crédito estruturado, assinale-se a desvalorização dos títulos COPRN 1X 
E e GARDOC 2006-1X G. 
 
 
Amortizações 
 
No ano, o Fundo beneficiou de amortizações originadas pelo exercício de calls 
(amortizações antecipadas) por parte dos emitentes ABN e Standard Chartered, no 
montante de €56,25 M, e no vencimento de títulos no montante de €19,87 M. 
 

 
 
Adicionalmente, o Fundo recebeu cerca de €6,3 M das emissões de crédito estruturado 
a título de recuperação de juro e de amortização parcial do valor nominal. 
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Consignação em Depósito 

 
Em 17 de Maio de 2013 o Fundo foi notificado da decisão que julgou improcedente a 
acção especial de consignação em depósito e declarou ineficaz o depósito como meio 
de extinção da obrigação do Fundo, por considerar que não se encontravam 
verificados os requisitos legais para recorrer a esta acção. 

Não se conformando com esta decisão, designadamente por entender que a acção 
especial de consignação em depósito é o meio processual mais adequado para tutelar 
jurisdicionalmente o direito de cumprir as suas obrigações, em 4 de Junho de 2013 o 
Fundo interpôs recurso da mesma junto do Tribunal da Relação. Neste recurso, o 
Fundo requereu que o Tribunal da Relação anulasse a decisão recorrida e, 
consequentemente, julgasse como válida a consignação requerida e exonerasse o 
Fundo da obrigação de pagamento das dívidas por descobertos bancários. 

Em 19 Dezembro de 2013, o Tribunal da Relação de Lisboa veio dar razão ao Fundo, por 
considerar existir fundamento para a acção especial de consignação em depósito, 
tendo julgado totalmente procedente o aludido recurso e ordenado o prosseguimento 
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dos autos. Tendo a Banif Gestão de Activos ficado a aguardar se a decisão seria 
objecto de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 

No início de 2014, verificaram-se mais desenvolvimentos, os quais se encontram à 
frente descritos, mais concretamente, no capítulo dos Eventos Subsequentes do 
Fundo. 

 

Operações de oferta de troca, recompra e venda 
 
 Operações de troca e recompra ocorridas nos títulos do Fundo durante o Ano de 

2013: 
 
 O Santander anunciou, no dia 6 de Março e pela terceira vez em dois anos, uma 

oferta de recompra da emissão LT2 SANTAN 0 2013/2017, ao preço de 87,5%. A 
Sociedade Gestora relembra que o emitente não está a exercer call neste título, 
desde Julho de 2012: 
 

 
 

 Esta emissão (valor nominal de €12,5M)havia sido já objecto de recompra / troca no 
passado mas desta vez o Santander propõs recomprar a emissão em troca de cash, 
a um preço definido a priori (87,5%): 

 

 

 PREÇO: O Santander propôs recomprar esta emissão ao preço de 87,5%, 
representando um prémio de apenas 1,1pp face ao preço anterior à oferta. Este 
preço deprimido foi reflexo do prémio de risco a que se encontrava a transaccionar 
a banca espanhola e de o facto de o Santander não estar a exercer calls na dívida 
subordinada. Ao preço de 87,5% correspondia um spread de 495pb em 30-03-2014, o 
que pareceu à Sociedade Gestora um preço muito deprimido para um título que 
nessa data apresentava uma maturidade residual ligeiramente superior a 3 anos.  
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 CUPÃO: O cupão relativamente baixo (1,084%, dado por Eur3m+87,5pb), 
representava, ao preço da oferta, uma rentabilidade implícita até à maturidade de 
4,18% (asw+395pb). 

 MATURIDADE: Esta emissão objecto de oferta é LT2 e, portanto, de maturidade 
definida (Julho de 2017), pelo que considerou a Sociedade Gestora que do ponto de 
vista binómio risco-retorno só faria sentido vender o título de um emitente de 
elevada qualidade creditícia como o Santander a um preço mais próximo do par.  

 SENIORIDADE: A emissão objecto de oferta é Lower Tier II. Apresentando-se o 
Santander como um banco capitalizado e tendo já constituído as provisões que a lei 
espanhola obriga, não era de todo expectável que esta emissão fosse abrangida por 
eventuais recompras coercivas (bail-ins) previstas no draft do Memorando de 
Entendimento para o sector financeiro espanhol, factor que reforçou a convicção 
da Sociedade Gestora que o preço oferecido não era suficientemente atractivo do 
ponto de vista binómio risco-retorno. 

Face ao exposto, e estando em causa uma oferta que implicaria uma perda imediata 
que poderia não vir a ser compensada na maturidade do Fundo nem pela distribuição 
de rendimentos, e tendo em conta a qualidade creditícia do emitente, em face das 
condições actuais e perspectivadas, foi entendimento da Sociedade Gestora que a não 
aceitação da presente oferta era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos 
Participantes do Fundo.  

 
 

 A Bankia apresentou, no dia 13 de Maio, uma oferta de troca (mandatória), 
propondo duas opções: 

1. Troca por dívida senior, com a mesma maturidade da dívida LT2 detida na 
carteira (BFASM 0 10/17/2016, valor nominal de €40,9 M). A dívida LT2 seria 
trocada por dívida senior, de cupão zero, e maturidade 10/2016, ao preço de 
30.20%. 

2. Troca por acções, ao preço de €0.66 por acção.  

 PREÇO / CUPÃO:  

 A Sociedade Gestora entendeu que a opção 2 (troca por acções) era a opção 
que potencialmente mais protegeria o interesse dos participantes, uma vez que:  

 Aceitar a troca por dívida senior ao preço de 30.2% implicaria a assumpção 
de uma perda irreversível de 69.80% e ficar com um título de cupão zero; 

 A acção teria de desvalorizar mais de 70%, para que a opção 1 fosse 
preferível à opção 2, cenário que a Sociedade Gestora não entendeu como 
mais provável, considerando i) as estimativas dos analistas do BPI e do 
Espírito Santo para os resultados da Bankia e as previsões económicas da 
Comissão Europeia para Espanha e ii) que a ajuda do Estado seria já 
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parcialmente paga com este aumento de capital. Por outro lado, entendeu a 
Sociedade Gestora que se se concretizasse o cenário mais negativo em que 
as acções da Bankia desvalorizassem mais de 70%, então também a opção 1 
(troca por dívida senior) poderia sofrer perdas face ao preço de conversão 
de 30.20%, uma vez que com elevado grau de probabilidade o mercado 
começaria também a antecipar que seria necessário um novo aumento de 
capital e aí poderia existir o risco de a dívida senior de maturidade “Outubro 
2016” vir a acomodar perdas.  

 SENIORIDADE: A emissão objecto de troca é LT2, sendo que o emitente propõs 
oferecer uma obrigação senior ou acções. 

 
Face ao exposto, foi entendimento da Sociedade Gestora que a aceitação da opção 2 
(troca por acções) era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos 
Participantes do Fundo. 

 

 O Banco Popolare anunciou, no dia 21 de Maio, uma oferta de recompra de títulos T1 
e LT2, sendo que o Fundo detinha exposição a três instrumentos objecto de 
recompra, conforme tabela abaixo: 

 

Estas emissões haviam sido já objecto de ofertas, em 2011 e 2012, pelo que as 
posições detidas pelo Fundo (valor nominal de €477 mil, €5,2 M e €11,5 M), 
representavam, à data da oferta, 0,13%, 3,14% e 7,28%, respectivamente, do total do 
montante vivo destas emissões: 
 

Fonte: Bloomberg.  

 

Oferta de recompra do título T1 BPIM 6,742% 06/29/2049: 

 PREÇO: O BPIM propôs recomprar a emissão T1 BPIM 6,742 06/29/49 ao preço de 
86%, representando um prémio de 7pp face ao preço anterior à oferta.  

 CUPÃO: O cupão relativamente elevado (6,742% até 2015 e Eur3m+525pb após 
essa data), representava, ao preço da oferta, uma rentabilidade implícita até à 
maturidade relativamente interessante de 8,9%.  
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 MATURIDADE: O BPIM mencionou que a decisão sobre o exercício futuro de calls 
será tomada com base em racionalidade económica. Tendo em conta que a data 
de exercício da call desta emissão estava relativamente distante (Junho 2015), a 
Sociedade Gestora julgou prematuro assumir que a call será exercida, mesmo 
tendo em conta o step up generoso, pelo que não é de excluir a hipótese de o 
título se tornar perpétuo.  

 SENIORIDADE: A emissão objecto de oferta é T1. Apresentando-se o BPIM como um 
banco capitalizado e fora do controlo estatal, não é de todo expectável que esta 
emissão seja abrangida por eventuais recompras coercivas, factor que reforçou 
a convicção da Sociedade Gestora de que o preço oferecido não era 
suficientemente atractivo do ponto de vista binómio risco-retorno. 

 Importa ainda atentar que a posição do Fundo é de (apenas) €477 mil, não 
indiciando grandes dificuldades de alienação do título, em Março de 2014, mesmo 
no cenário em que o montante vivo da emissão se reduza ainda mais com a 
oferta em curso. 

Face ao exposto, foi entendimento da Sociedade Gestora que a não aceitação da 
presente oferta era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos 
Participantes do Fundo.  

 

Oferta de recompra dos títulos LT2 BPIM 0 06/15/2016 e BPIM 0 11/22/2016: 

 PREÇO: O BPIM propôs recomprar as emissões LT2 BPIM 0 06/15/2016 e BPIM 0 
11/22/2016 ao preço de 91,75% e 90,75%, respectivamente, representando um 
prémio de 4pp face aos preços anteriores à oferta. A estes preços, os títulos 
tinham uma rentabilidade implícita até à maturidade de 4,03% e de 4,06%, 
respectivamente, em linha com a yield a que estava a transaccionar uma 
obrigação também LT2 do Banco Popolare com maturidade residual de dois anos 
(BPIM 0 23/03/2015). 

 CUPÃO: O cupão relativamente reduzido (spreads de 100pb e 105pb, 
respectivamente versus Euribor) constituiu argumento para a aceitação da 
oferta.  

 MATURIDADE: Estes dois títulos não têm estado a exercer calls, por decisão 
económica do emitente, e não existe a expectativa de que o venham a fazer no 
futuro mais próximo, pelo é legítimo assumir que as emissões vencer-se-ão só em 
Junho 2016 e Novembro 2016, cerca de 2 anos e 2,5 anos, respectivamente, após 
o término do Fundo.  

 SENIORIDADE: As emissões objecto de oferta são LT2 e não é expectável que 
sejam abrangidas por eventuais recompras coercivas. 

 

16 
 



 

 Importa igualmente referir que, no seguimento de ofertas ocorridas no passado, 
os valores nominais de €5,2 M e de €11,5 M, detidos pelo Fundo, representavam, à 
data da presente oferta, 3,14% e 7,28% do montante vivo destas duas emissões, o 
que poderia indiciar algumas dificuldades de alienação do título, em Março de 
2014. 

 
Face ao exposto, foi entendimento da Sociedade Gestora que a aceitação das 
presentes ofertas era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos 
Participantes do Fundo.  
 

 O National Bank of Greece (NBG) anunciou, no dia 21 de Maio, uma oferta de 
recompra de uma obrigação perpétua ao preço de 40%, título a que o Fundo detinha 
uma exposição de €16, 617 M, descrita abaixo:  

 

A Sociedade Gestora relembra que esta emissão havia sido já objecto de oferta de 
recompra no passado: em Janeiro de 2012, o NBG propôs-se recomprar este título ao 
preço de 45%, proposta que recebeu um elevado nível de aceitação (83,4%) por 
parte dos investidores.  
 
Face ao exposto, o valor nominal de €16,617 M de posição do Fundo representava, à 
data da oferta, 28,52% do montante vivo da emissão.  
 
O objectivo desta oferta foi o reforço do rácio Core Tier I do grupo e consubstanciou 
uma exigência do Eurogrupo, de Novembro 2012, segundo a qual os obrigacionistas 
subordinados deverão partilhar perdas, no âmbito da recapitalização dos bancos 
gregos. Mais concretamente, segundo o prospecto da presente oferta, é muito 
provável que o NBG seja obrigado a cancelar o pagamento de cupão (tal como o 
sucedido com o Alpha Bank). A saber:    

“Furthermore, in terms of the Memorandum of Economic and Financial Policies of 
the Second Adjustment Programme for Greece between the Hellenic Republic, the 
European Commission and the International Monetary Fund, the Hellenic Republic 
undertook a series of commitments vis-à-vis the European Commission regarding 
Greek credit institutions under restructuring.  
 
Under these commitments and unless DG Comp agrees to an exemption, the Bank 
or any other entity of the Bank is not permitted, inter alia, to pay any coupons or 
dividends on own funds instruments until the end of the restructuring period, 
other than where there is a legal obligation to do so, and to exercise call option in 
respect of own funds instruments if the credit institution’s total regulatory capital 
would be reduced following such exercise.”  
 

17 
 



 

 PREÇO: O preço oferecido de 40% representava um prémio significativo face ao 
mínimo dos últimos meses e um nível atractivo, tendo em conta a qualidade 
creditícia do emitente (quando comparado com outros bancos portugueses e 
italianos) e o risco de não pagamento de cupão. 

 CUPÃO: Existe um risco elevado de cancelamento de cupão.  

 MATURIDADE: O NBG encontra-se impedido de exercer a call enquanto estiver 
intervencionado e, por outro lado, o facto de o banco ter já lançado duas ofertas 
de recompra, dando a possibilidade aos obrigacionistas de venderem o título, 
levam a Sociedade Gestora a assumir que este título será perpétuo. 

 SENIORIDADE: A emissão objecto de oferta é T1 e, como tal, com elevado grau de 
probabilidade a emissão poderá ser abrangida por recompras coercivas a um 
preço menor e/ ou envolvendo conversão coerciva em acções. 

Face ao exposto, foi entendimento da Sociedade Gestora que a aceitação da presente 
oferta de recompra era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos 
Participantes do Fundo. 

 O Royal Bank of Scotland (RBS) apresentou, no dia 7 de Junho, uma oferta de 
recompra (voluntária), propondo-se adquirir até $1,000 M de um total de 11 
emissões, pelo que haveria lugar a rateio. O Fundo detinha exposição a duas 
emissões LT2, de maturidade 2015, conforme tabela abaixo:  

 

 O RBS propôs-se recomprar a emissão RBS 0 03/09/2015 (cupão 0,9806%), ao 
preço de 98.625%. Como o emitente propôs recomprar (apenas) até $1,000 M de 
um montante vivo maior, houve lugar a rateio. Importa mencionar que esta 
emissão encontrava-se em 2º lugar em termos de prioridade de recompra por 
parte do emitente.   

 Relativamente à emissão RBS 0 06/08/2015 (cupão 0,95%), o RBS ofereceu um 
preço de 98.5%. Esta emissão encontrava-se em 3º lugar em termos de prioridade 
de recompra por parte do emitente.  

 

Oferta de recompra dos títulos LT2 RBS 0 03/09/2015 e RBS 0 06/08/2015: 

 PREÇO: O RBS propôs recomprar as emissões LT2 RBS 0 03/09/2015 e RBS 0 
06/08/2015 aos preços de 98.625% e 98.5%, respectivamente, representando um 
prémio de cerca de 2pp face ao preço anterior à oferta. 

 CUPÃO: O cupão relativamente reduzido representava, ao preço da oferta, uma 
rentabilidade implícita muito pouco interessante até à maturidade (1,76% e 
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1,70%, respectivamente). Importa referir que era muito reduzido não só o cupão 
actual (0,9806% e 0,95%) mas também o cupão esperado em Março de 2014 
(1,1073% e 1,1095%), tendo em conta a estimativa de taxas de juro nessa data. 

 MATURIDADE: No seguimento da intervenção do Governo Inglês no capital do 
banco (participação de 82%), o RBS até há pouco tempo estava impedido de 
exercer calls. Agora, que esse impedimento já não vigora, há que ter em 
consideração os comentários da equipa de gestão no sentido de que a decisão 
sobre o exercício futuro de calls será tomada com base em racionalidade 
económica. Face ao exposto e tendo em consideração o cupão relativamente 
reduzido, foi entendimento da Sociedade Gestora que os títulos não vão ser 
chamados e, portanto, vencerão só em 2015.  

 SENIORIDADE: As emissões objecto de oferta são LT2. No âmbito do processo de 
reestruturação do RBS, está a ser equacionada a possibilidade de se proceder à 
separação da instituição num “good bank” e num “bad bank”, sendo que o risco 
para a dívida subordinada reside na possibilidade de ser agregada no “bad bank”. 

Face ao exposto, foi entendimento da Sociedade Gestora que a aceitação da presente 
oferta era a opção que melhor salvaguardaria os interesses dos Participantes do 
Fundo. Importa ainda mencionar que esta oferta foi satisfeita na totalidade para as 
emissões detidas na carteira do Fundo. 
 
 Operações de venda ocorridas nos títulos do Fundo durante o Ano de 2013: 

 
 Tendo em conta a proximidade da liquidação parcial / total do Fundo, bem como 

a valorização de alguns títulos, cujo preço de mercado se encontrava acima do 
preço original de compra, a Sociedade Gestora, conforme previsto no 
Regulamento de Gestão, procedeu à venda dos seguintes títulos: 

 
Venda de ANZ CAPITAL TRUST III 

 No dia 24 de Junho, a Sociedade Gestora procedeu à venda do título perpétuo 
ANZ CAPITAL TRUST III, ao preço de 93.125% (XS0207513127, ANZ 0 12/15/2053, 
exposição nominal de €33,935 M). Considerando a assinalável recuperação da 
cotação deste título, transaccionando já acima do preço original de compra, e 
tendo em conta i) a incerteza quanto ao exercício da call (step up relativamente 
baixo, só +100pb face ao cupão actual), o que coloca este título com uma 
rentabilidade implícita relativamente reduzida (cerca de 2% até à perpetuidade, 
dado o cupão actual de apenas 0,869% e, um cupão após call, em 15/12/2014, de 
Eur3m +166pb), e ii) o elevado montante de exposição (€33,935 M), que poderia 
indiciar alguma dificuldade de venda para fazer face à liquidação parcial / total 
do Fundo, a Sociedade Gestora decidiu proceder à respectiva venda. 
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Venda de Partholon  

 Adicionalmente, pelo mesmo critério e tendo em conta a valorização da emissão de 
crédito estruturado Partholon, para um nível acima do preço original de compra, a 
Sociedade Gestora, no dia 10 de Julho, procedeu à respectiva venda, ao preço de 
90% (XS0175892024, PARTH IX R, exposição nominal de €940 mil), conforme previsto 
no Regulamento de Gestão. 

 Esta decisão teve por base a recuperação do preço desta emissão para um nível 
acima do preço original de compra, e teve ainda em consideração i) a incerteza 
quanto à recuperação do nominal investido (nesta estrutura já tinham existido 
incumprimentos em alguns dos seus activos, levando a que o valor destes fosse 
inferior ao dos seus passivos, o que significa que as tranches subordinadas da sua 
estrutura de capital poderiam vir a ser afectadas), ii) que se tratava de um crédito 
estruturado de cupão zero e com uma maturidade esperada em 24 de Janeiro de 
2016, pelo que, ao preço de venda de 90%, proporcionaria uma rentabilidade 
implícita de 4,2%, caso não se verificassem novos incumprimentos nos empréstimos 
que constituíam os activos desta estrutura. 

 
Venda de acções do Banco Popular Espanhol 

 Em 29 de Agosto de 2013, a Sociedade Gestora procedeu à alienação da posição 
accionista detida no Banco Popular Espanhol (ES0113790226, 1.764.101 acções 
detidas), conforme previsto no Regulamento de Gestão.  

 Esta posição no Banco Popular surge de uma oferta de troca, aceite pela Sociedade 
Gestora, de uma emissão subordinada (POPSM 0 06/29/49), que qualificava como 
Upper Tier II, cujo valor nominal era €17.200.000. A recompra desta emissão foi feita 
ao par, por troca directa por uma nova emissão com o mesmo valor nominal (cupão 
fixo 4.5%), que qualifica para capital Tier I, e que será convertida, um terço de cada 
vez, obrigatória e integralmente, em acções do Banco Popular, em três datas pré-
definidas até Março de 2014. A quantidade de acções detida decorre da conversão 
de um valor nominal de €5.733.276, a que corresponde um preço de conversão de 
€3,25.  

 Considerando a assinalável recuperação do título em mercado, à cotação da acção 
do Banco Popular Espanhol, a 29 de Agosto, corresponde valorizar um terço da 
obrigação original a um preço implícito acima do PAR (€6.481.310,01/€5.733.276 = 
113.05%), e tendo em conta i) o preço original de compra da emissão subordinada 
inicial (POPSM 0 06/29/49) de 97.89%, e ii) que o Fundo tem por objectivo que os 
Activos Subjacentes que compõem a sua carteira atinjam, durante o período da 
sua duração, um valor o mais aproximado possível do seu valor nominal, a 
Sociedade Gestora decidiu proceder à respectiva venda. 

 Adicionalmente, em 12 de Dezembro de 2013, tendo em conta a valorização do título 
e a incerteza relativamente à evolução da banca espanhola, num contexto de 
realização de novos testes à qualidade dos activos e aos rácios de capital, a 
Sociedade Gestora procedeu à venda de 1.282.835 acções do Banco Popular 
Espanhol, conforme previsto no Regulamento de Gestão. 
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 Operações de venda de activos para fazer face aos resgates dos Participantes que 

sairão em Março de 2014 
 

 Tendo em conta que, por deliberação da Assembleia de Participantes, realizada no 
dia 15 de Outubro de 2013, serão resgatadas 104,843,950.1015 UP’s, a Sociedade 
Gestora, de modo a não alterar substancialmente o potencial de retorno ou o perfil 
de risco do Fundo, definiu como princípio realizar vendas, garantindo que mesmo 
quando feitas a preço inferior ao valor original de compra, respeitem os seguintes 
critérios, tendo como referência a Carteira à data de 31 de Outubro de 2013: 

 
o Num primeiro nível, os segmentos de dívida financeira, de crédito estruturado e 

de acções deverão manter, dentro das possibilidades, as mesmas ponderações 
que o Fundo tinha antes dos resgates; 

o Num segundo nível, nos segmentos de dívida financeira e de crédito 
estruturado, agruparam-se os respectivos títulos em três intervalos de preços 
(abaixo de 50%, entre 50% e 80% e acima de 80%), de modo a tentar garantir 
uma homogeneidade de qualidade creditícia e de liquidez. Assim, dever-se-á 
promover que os 3 grupos de títulos mencionados mantenham dentro do 
possível, ponderações similares às iniciais.  
o  

 Considera-se que as ponderações iniciais dizem respeito à carteira do Fundo no 
final do mês de Outubro, sendo que o cumprimento deste critério estará 
condicionado à liquidez ou divisibilidade dos títulos que compõem a carteira. 

 Na componente de dívida financeira e de acções, as vendas ocorrerão de forma 
faseada ao longo do período, divididas em três momentos. Num primeiro momento 
(final de Novembro), venderam-se os títulos mais ilíquidos uma vez que o poder 
negocial diminui-se à medida que se aproxima o final de Março de 2014. O 
remanescente será vendido em duas fases distintas, em Janeiro e Março de 2014. 

 Já no que respeita ao crédito estruturado, tendo em conta as características deste 
mercado, optou-se por realizar as vendas em dois momentos distintos, sendo que 
entre 55% e 80% das vendas foi efectuada até final de Novembro/início de 
Dezembro de 2013, relegando-se o restante percentual deste segmento, para 
Janeiro de 2014. 

 

 Face ao exposto, na tabela seguinte, descrevem-se os títulos vendidos e respectivos 
preços, dando conta das valorizações que estas vendas originaram face às 
cotações de 31 de Outubro de 2013: 
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 Da análise da tabela acima, pode constatar-se que foram vendidos títulos de dívida 
financeira e de crédito estruturado no montante de €57,262,661 de valor Nominal, 
originando um encaixe de € 50,376,317 e um ganho de €5,099,372, ou 11.3%, face a 
valorizações de 31 de Outubro de 2013. No que respeita ao segmento de acções, 
foram vendidos títulos no montante de €2,120,109, representando uma 
desvalorização de 16.0% face às cotações de finais de Outubro. 

 Finalmente, no que concerne à aplicação da liquidez entretanto gerada pelas 
vendas, e que apenas será entregue aos clientes após Março de 2014, a Sociedade 
Gestora definiu como princípio alocar esse montante em Depósitos a Prazo, 
repartida de igual modo entre três instituições financeiras portuguesas (BCP, CGD e 
Banif Banco de Investimento).  
 
 

Evolução dos Passivos 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, os passivos do Fundo totalizavam cerca de 55 milhões de 
euros, discriminados da seguinte forma (valores em euros): 
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Descrição 31-Dez-13 31-Dez-12

Provisão para encargos - consignação em depósito 21 197 152 0

Estado Outros Entes Públicos 14 355 061 5 491 550

Provisões Imposto sobre mais valias 12 014 555 0

Direitos económicos SIV 6 523 224 6 008 830

Descobertos Bancários 0 490 741

Outros 573 922 466 874

TOTAL 54 663 914 12 457 995

Tabela 8 - Composição dos passivos

 
 

Conforme análise da tabela acima, os passivos do FGP registaram um aumento de 
€42,2 M.  

O maior incremento diz respeito à contabilização da Provisão dos encargos a suportar 
a respeito dos descobertos bancários associados ao processo judicial da consignação 
em depósito (€21,2M), a qual resulta da seguinte fundamentação: 

• No âmbito do processo de consignação em depósito (ver capítulo específico 
sobre esta temática), o Fundo foi notificado da decisão que julgou 
improcedente a acção especial de consignação em depósito e declarou ineficaz 
o depósito como meio de extinção da obrigação do Fundo, por considerar que 
não se encontravam verificados os requisitos legais para recorrer a esta 
acção.  

• Caso se venha a considerar em Tribunal, não ter havido motivo atendível para 
a consignação, esta é ineficaz para liberar o devedor. Neste caso e de acordo 
com o n.º 2 do artigo 1028.º do Código de Processo Civil, o Fundo será 
condenado a cumprir como se o depósito não existisse e, após estarem pagas 
as custas, deverá efectuar o pagamento ao credor com o valor do depósito, 
logo que ele o requeira; ademais, nas custas da acção, da responsabilidade do 
devedor, compreendem-se também as despesas que o credor haja de fazer 
com o levantamento do depósito. 

• Adicionalmente, o Fundo também poderá ser responsável por: 
 (a) o pagamento de juros remuneratórios sobre o capital em dívida até à 
efectiva disponibilização do montante depositado, caso o credor indicado 
pelo tribunal seja o BPP SA ou o BPP Cayman, uma vez que, até à data, 
nenhum destes interpelou o Fundo para o pagamento da dívida relativa 
aos Descobertos Bancários; ou 
(b) o pagamento de uma indemnização pela mora, correspondente aos 
juros de mora sobre o capital em dívida até à efectiva disponibilização do 
montante depositado, caso o tribunal venha a indicar ser o Estado 
português o credor, uma vez que no caso do Estado português houve 
lugar a uma interpelação para pagamento, tendo de se considerar que o 
Fundo estaria, face a este credor, em incumprimento da dívida relativa aos 
Descobertos Bancários. 
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Adicionalmente procedeu-se à constituição de uma provisão para Impostos sobre 
valias potenciais, no valor de €12 M, em conformidade com as alterações introduzidas 
ao Regulamento da CMVM nº 16/2003 (ver Nota 7 do Anexo). 

 
Proveitos e Custos do Fundo 
 
No exercício de 2013, o Fundo apresentou um Resultado Líquido de € 105 581 345, 
decomposto pelos seguintes Proveitos e Custos: 

 
2013 2012 2011

PROVEIT OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Mais Valias 235 210 016 196 906 207 150 280 594
Rendimentos títulos 21 620 643 26 802 041 29 589 079
Ganhos em operações extrapatrimoniais 18 237 6 555 61 783

OUTROS RENDIMENTOS
Reposição e/ou Anulação de Provisões 1 380 603 0 0
Outros 416 671 268 134 814 361

258 646 170 223 982 937 180 745 817
CUS T OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Menos valias 100 825 119 85 295 231 193 099 297
Comissões de transacções 13 734 540 1
Perdas operações extrapatrimoniais 40 19 18 729

OUTROS CUSTOS
Impostos suportados 15 164 978 5 425 800 5 768 340
Provisões do exercício 34 606 710 0 0
Comissão gestão 448 142 441 482 469 415
Comissão depósito 560 177 552 633 586 179
Outros 1 445 925 1 871 141 1 772 479

153 064 825 93 586 846 201 714 440
RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO 105 581 345 130 396 091 (20 968 623)

 
 
 
Perspectivas da Actividade do Fundo e Eventos Subsequentes 
 
Perspectivas da evolução macro-económica 
 
Para o ano de 2014, espera-se uma aceleração económica nos países desenvolvidos, 
nomeadamente aqueles que foram mais agressivos na reestruturação das suas 
economias durante os últimos anos, como os Estados Unidos e o Reino Unido. 

Na Zona Euro perspectiva-se uma recuperação gradual, pois o BCE tem sido menos 
agressivo e a concessão de crédito permanecerá bastante limitada. O motor de 
crescimento continuará a ser a economia alemã, mas o crescimento poderá 
surpreender pela positiva em alguns países periféricos, como Espanha ou Portugal. 
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Este ambiente deverá continuar a favorecer a queda dos prémios de risco destes 
últimos países e a subida de yields de longo prazo nos países core. 

A nível de política monetária, os principais bancos centrais de países desenvolvidos irão 
manter políticas monetárias bastante expansionistas, e as taxas de referência 
deverão continuar em níveis extremamente reduzidos. 

Nas economias emergentes, alguns bancos centrais deverão continuar activos e 
poderão subir novamente as taxas de referência, de modo a conter as pressões 
inflacionistas provocadas pela depreciação das suas moedas e a limitar os fluxos de 
saída de capitais. Nestes países dever-se-á assistir a um abrandamento da economia, 
ainda que as taxas de crescimento se devam manter elevadas. 

Neste contexto, e tendo em conta a forte valorização dos activos que compõem o 
Fundo ocorrida nos últimos meses de 2013, perspectiva-se para 2014 uma evolução 
favorável mas menos expressiva, nomeadamente nos títulos que apresentam já taxas 
de rendibilidade implícitas baixas. A evolução da regulação bancária será também um 
tema crítico em especial para os títulos de dívida financeira subordinada de emitentes 
de reduzida qualidade creditícia. 
 
 
Eventos subsequentes do Fundo 
 
 Venda de Activos para fazer face aos resgates 

 
No âmbito da venda de activos para efeitos de resgate, e tendo em conta o exposto no 
ponto “Operações de venda de activos para fazer face aos resgates dos Participantes 
que sairão em Março de 2014”, na tabela abaixo damos conta dos títulos vendidos e 
respectivas condições de venda.  
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Da análise da tabela acima, pode constatar-se que foram vendidos títulos de dívida 
financeira e de crédito estruturado no montante de €59,779,742 de valor Nominal, 
originando um encaixe de €59,470,641 e um ganho de €2,956,498, ou 5.3%, face a 
valorizações de 31 de Outubro de 2013. No que respeita ao segmento de acções, foram 
vendidos títulos no montante de €7,333,413, representando um ganho de €1,638,143, 
ou 22.3%, face às cotações de finais de Outubro. 

 
 
 Outros Eventos  

 
Considerando i) que o Fundo tem por objectivo que os Activos Subjacentes que 
compõem a sua carteira atinjam, durante o período da sua duração, um valor o mais 
aproximado possível do seu valor nominal, ii) a assinalável recuperação dos títulos 
senior do Kutxa Bank 4.38% 2015 e 4.4% 2016, para valores acima do preço médio de 
compra e consideravelmente acima do valor nominal e iii) a reduzida rentabilidade 
implícita dos títulos, a Sociedade Gestora decidiu proceder à respectiva venda, nas 
condições abaixo descritas: 

 

 

De destacar igualmente o exercício da amortização antecipada por parte do banco 
Inglês Lloyds na emissão perpétua LLoyds 0 29/03/2049, de valor nominal de €16,73 M. 

 
Relativamente ao processo de Consignação em Depósito, consideramos importante 
referir que, no início de 2014, a provisão constituída no valor de € 21 197 152, foi 
totalmente anulada, uma vez que:  
 

(i) o Tribunal da Relação de Lisboa veio dar razão ao Fundo, por considerar 
existir fundamento para a acção especial de consignação em depósito, 
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tendo julgado totalmente procedente o aludido recurso e ordenado o 
prosseguimento dos autos. 

(ii) O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que validou a consignação em 
depósito não foi objecto de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, 
tendo o processo sido devolvido ao Tribunal de Comércio de Lisboa. 

(iii) Em 10 de Fevereiro de 2014, o Fundo foi notificado do despacho de 
saneamento no processo de consignação em depósito, no qual o Tribunal do 
Comércio veio dar como certo, na sequência do Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa de 19 de Dezembro de 2013, que o depósito dos cerca de 
100 milhões de euros é liberatório da obrigação de pagamento dos 
descobertos bancários. Ainda assim, o Tribunal entendeu que a declaração 
formal do efeito liberatório apenas poderia ocorrer quando fosse decidida a 
questão do montante depositado em excesso, tendo para o efeito marcado 
uma audiência prévia para o próximo dia 19 de Março, às 14 horas, para 
apreciação e decisão desta questão. 

Finalmente, destaque-se a distribuição de rendimentos de €0,0269 UP ocorrida no dia 
8 de Janeiro de 2014. 

 
 
Lisboa, 18 de Março de 2014 
 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
     DA SOCIEDADE GESTORA 
 
 
 



 

BALANÇO DO FUNDO DE GESTÃO PASSIVA - Fundo  Especial de  Investimento  Fechado
             (valores em  euros) Data: 31- Dez- 13

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2013 2012 CÓDIGO DESIGNAÇÃO P eríod os

Bruto + - L íquid o L íq uido 2013 2012

O UTRO S AT IVOS CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 445 013 468 511 977 719
33 Ativos Fixos Intangíveis das SIM

TOTA L D E OU TR OS A C T IV OS D A S SIM 0 0 0 0 0 62 Variações Patrimoniais

CARTEIRA DE T ÍTULO S 64 Resultados Transitados 83 062 966 (22 814 938)
21 Obrigações 332 229 688 151 686 068 7 438 802 476 476 954 577 932 692
22 Acções 36 040 753 1 805 615 3 027 448 34 818 920 1 609 412 65 Resultados Distribuidos (95 559 493) (24 518 187)
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação 15 817 562 551 578 368 543 113
25 Direitos 66 Resultados Líquidos do Exercício 105 581 345 130 396 091
26 Outros instrumentos de dívida TOTA L D O C A PITA L D O OIC 538 098 286 595 040 685

T OTA L D A  C A R TEIR A  D E T Í TU LOS 368 286 258 154 054 234 10 466 250 511 874 242 580 085 217

O UTRO S ACTIVO S 48 P ROVISÕES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 4 241 481 Provisões para Encargos 33 211 707

TOT A L D E OU TR OS A C T IV OS 0 0 0 0 4 241 T OTA L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S 33 211 707

TERCEIRO S TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores 120 906 120 906 121 013 421 Resgates a Pagar a Participantes

T OTA L D OS V A LOR ES A  R EC EB ER 120 906 120 906 121 013 422 Rendimentos a Pagar a Participantes
423 Comissões a Pagar 350 321 370 378

DISP O NIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 21 051 741 11 517 895
11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos 490 741
12 Depósitos à ordem 2 989 626 2 989 626 1 208 011 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 74 300 000 74 300 000 22 305 985 46 Acionistas
14 Certificados de depósito TOTA L D OS V A LOR ES A  PA GA R 21 402 062 12 379 014
18 Outros meios monetários

TOTA L D A S D ISPON IB ILID A D ES 77 289 626 77 289 626 23 513 996 ACRÉSCIMO S E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMO S E DIFERIMENTO S 55 Acréscimos de custos 50 145 78 981
51 Acréscimos de Proveitos 3 477 426 3 477 426 3 774 213 56 Receitas com Proveito Diferido
52 Despesas com Custo Diferido 58 Outros Acrécimos e Diferimentos
58 Outros Acrécimos e Diferimentos 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Activas

TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF .  A C T IV OS 3 477 426 3 477 426 3 774 213 TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF .  PA SSIV OS 50 145 78 981
TOTAL  DO  ACTIVO 449 174 216 154 054 234 10 466 250 592 762 200 607 498 680 TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 592 762 200 607 498 680

Total  d o Número de Unid ades de P art i c ip ação em Ci rculação 558 500 839 558 500 839 Valor Uni tário da Unidade d e P art ic ip ação 0. 9635 1. 0654

TÉC NIC O OFIC IAL DE C ONTAS C ONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOC IEDADE G ESTORA
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  DO FUNDO DE GESTÃO PASSIVA - Fundo Especial de Investimento Fechado
(valores em  euros) Data: 31- Dez- 13

CUS T OS  E PERDAS PROVEIT OS  E GANHOS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2013 2012 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2013 2012

CUS T OS  E PERDAS  CORRENT ES PROVEIT OS  E GANHOS  CORRENT ES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+…+718 De Operações Correntes 214 820 435 845 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 21 561 568 26 733 320
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+814+817+818 De Operações Correntes 386 213 261 649

819 De Operações Extrapatrimoniais
COMISSÕES E TAXAS

722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 13 734 540
724+…+728 Outras, em Operações Correntes 1 210 190 1 313 739 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

729 De Operações Extrapatrimoniais 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 59 075 68 721
829 De Operações Extrapatrimoniais

PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 100 825 119 85 295 231
731+…+738 Outras, em Operações Correntes 719 496 915 757 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 40 19 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 235 210 016 196 906 207
831+838 Outras Operações Correntes 30 399 6 485

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 18 237 6 555

7411 + 7421
Impostos Sobre o Rendimento de Capitais e 
Incrementos Patrimoniais

15 164 471 5 425 796

7412 + 7422 Impostos Indirectos 507 4 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos 1 380 603
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 34 606 710 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 309 738 195 414 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 258 646 111 223 982 937
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 153 064 825 93 582 345

79 OUTROS CUSTOS E PERDAS DAS SIM 89 OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS DAS SIM ( C ) 0 0 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM (D) 0 0

CUS T OS  E PERDAS  EVENT UAIS
781 Valores Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias PROVEIT OS  E GANHOS  EVENT UAIS
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 4 427 881 Recuperação de Incobráveis
788 Outros Custos e Perdas Eventuais 74 882 Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) 0 4 501 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores
888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais 59

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 59 0

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) 105 581 345 130 396 091 66 0 0

T OT AL 258 646 170 223 982 937 T OT AL 258 646 170 223 982 937

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos 155 991 806 138 412 477 F-E Resultados Eventuais 59 (4 501)
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 18 197 6 536 B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos 120 746 323 135 821 887

B-A Resultados Correntes 105 581 286 130 400 592 D+F-A-C-E+7411/8+742 Resultado Líquido do Período 105 581 345 130 396 091

TÉC NIC O OFIC IAL  DE C ONTAS C ONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOC IEDADE G ESTORA
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS - FUNDO DE GESTÃO PASSIVA - Fundo Especial de Investimento Fechado
(valores em  euros) Data: 31- Dez- 13

DIREIT OS  S OBRE T ERCEIROS RES PONS ABILIDADES  PERANT E T ERCEIROS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2013 2012 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2013 2012
OPERAÇÕES  CAMBIAIS OPERAÇÕES  CAMBIAIS

911 À vista 911 À vista
912 A prazo (Forwards cambiais) 912 A prazo (Forwards cambiais)
913 Swaps cambiais 913 Swaps cambiais
914 Opções 914 Opções 
915 Futuros 915 Futuros

TOTAL 0 0 TOTAL 0 0

OPERAÇÕES  S OBRE T AXAS  DE JURO OPERAÇÕES  S OBRE T AXAS  DE JURO
921 Contratos a prazo (FRA) 921 Contratos a prazo (FRA)
922 Swap de taxa de juro 922 Swap de taxa de juro
923 Contratos de garantia de taxa de juro 923 Contratos de garantia de taxa de juro
924 Opções 924 Opções 
925 Futuros 925 Futuros

TOTAL 0 0 TOTAL 0 0

OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES
934 Opções 934 Opções 
935 Futuros 935 Futuros

938 Outras 3 281 104 3 889 414
TOTAL 0 0 TOTAL 3 281 104 3 889 414

COMPROMIS S OS  DE T ERCEIROS COMPROMIS S OS  COM T ERCEIROS
942 Operações a prazo (reporte de valores) 941 Subscrição de títulos
944 Valores recebidos em garantia 942 Operações a prazo (reporte de valores)
945 Empréstimo de títulos 943 Valores cedidos em garantia

Outros compromissos 
TOTAL 0 0 TOTAL 0 0

T OT AL DOS  DIREIT OS 0 0 T OT AL DAS  RES PONS ABILIDADES 3 281 104 3 889 414

99 Contas de Contrapartida 3 281 104 3 889 414 99 Contas de Contrapart ida 0 0

T ÉCNICO OFICIAL DE CONT AS CONS ELHO DE ADMINIS T RAÇÃO DA S OCIEDADE GES T ORA



 

 

DEMONS T RAÇÃO DOS  FLUXOS  DE CAIXA ANUAL

FUNDO DE GES T ÃO PAS S IVA - Fundo Especia l de Investimento

(valores em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2013 2012

O P ERAÇÕES SO BRE AS UNIDADES DO  O IC

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação

PAGAMENTOS:
Resgates/Amortização  de unidades de participação 66 964 251 18 989 029
Rendimentos pagos aos participantes 95 559 493 24 518 187

Fluxo das  op erações  sob re as  unid ades  do O IC (162 523 743) (43 507 216)

O P ERAÇÕES DA CARTEIRA DE T ÍTULO S
E O UTROS ACTIVO S
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros activos da carteira 202 842 147 36 427 950
Reembolso de títulos e outros activos da carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimentos de títulos e outros activos da carteira 59 075 91 296
Juros e proveitos similares recebidos 20 990 918 26 726 462
Vendas de títulos e out activ da carteira c/ acordo de recompra 8 288 278
Outros recebimentos relacionados com a carteira

PAGAMENTOS:
Compra de títulos e outros activos da carteira
Subscrição de unidades de participação noutros OIC
Juros e custos similares pagos
Vendas de títulos com acordo de recompra 16 576 557
Comissões de Bolsa suportadas 54
Comissões de corretagem 13 680 527
Outras taxas e comissões 606 121 249
Juros reporte e empréstimos de valores 87 861
Outros pagamentos relacionados com a carteira 394 764

Fluxo das  op erações da cartei ra d e t í tulos 223 483 036 54 747 792
e outros act ivos   

O P ERAÇÕES A  P RAZO  E DE DIV ISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais 584 841 495 019
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futuros e opcções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
Outros recebimentos op. a prazo e de divisas (CDS)

PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Operações cambiais 585 881 466 667
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futurose opcções
Comissões em contratos de opções
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas (CDS)

Fluxo d as  op erações  a prazo e d e d iv i sas (1 040) 28 352
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(Continuação)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2013 2012

OP ERAÇÕ ES GESTÃO  CO RRENTE

RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 202 453 158 218
Juros de certificados de depósito
Comissões em operações de empréstimo de títulos
Empréstimos Obtidos
Outros recebimentos correntes

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 452 008 436 434
Comissão de depósito 574 660 535 642
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários 160
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas 5 491 749 5 319 038
Taxa de Supervisão 203 466 195 785
Auditoria 63 173 21 587
Empréstimos Obtidos
Outros pagamentos correntes 113 893 158 404

Fluxo d as op erações d e g estão corrente (6 696 656) (6 508 672)

OP ERAÇÕ ES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais

PAGAMENTOS:
Perdas extraordinários
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais

Fluxo d as operações eventuais 0 0

Sald o d os  fluxos  de caixa do períod o…  (A) 54 261 597 4 760 256

Efei to d as Di ferenças d e Cambio 4 774 (301)

Di sponib i l id ad es no iníc io do período… (B) 23 023 255 18 263 300

Di sponib i l id ad es no fim d o p eríod o…(C) = (B ) +-  (A) 77 289 626 23 023 255

 T ÉCNICO OFICIAL DE CONT AS CONS ELHO DE ADMINIS T RAÇÃO DA SOCIEDADE GES T ORA
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

 
FUNDO DE GESTÃO PASSIVA 

Fundo Especial de Investimento Fechado 
 
Nota Introdutória 
 
O Fundo de Gestão Passiva – Fundo Especial de Investimento Fechado, adiante 
designado por Fundo de Gestão Passiva, Fundo ou OIC, é um Fundo com política de 
gestão passiva, gerido actualmente pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Mobiliário, SA. A constituição do Fundo foi autorizada pela 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 1 de Fevereiro de 2010, iniciando a sua 
actividade em 30 de Março de 2010, com uma duração de quatro anos, a contar da 
data da respectiva constituição, prorrogável, uma ou mais vezes, por período não 
superior ao inicial, mediante deliberação da Assembleia de Participantes, não podendo 
a sua duração total exceder, em qualquer caso, os dez anos, após a data da sua 
constituição. Em Assembleia de Participantes realizada em 15 de Outubro de 2013 foi 
deliberada a prorrogação do Fundo pelo período de dois anos. 
 
O Fundo foi constituído no âmbito da reestruturação dos contratos de gestão de 
carteiras da modalidade de oferta, designada por “retorno absoluto investimento 
indirecto com garantia de capital ou de capital e remuneração”, em que, nuns casos, 
foi acordada a garantia do capital investido e, noutros casos, a garantia desse capital 
acrescido de uma determinada remuneração (“RA”), celebrados entre o Banco Privado 
Português, S.A. (“BPP”) e o Banco Privado Português (Cayman) Ltd. (“BPP Cayman”) e 
com parte dos seus clientes.  
 
Nos termos do RA, os investimentos dos clientes eram efectuados de forma indirecta 
através da subscrição de instrumentos de dívida (loan notes) emitidos por sociedades 
(SIV’s) sedeadas nas Ilhas Virgens Britânicas e foram objecto de gestão agregada. Com 
os fundos resultantes da subscrição das loan notes, os SIV’s adquiriram diversos 
activos, nomeadamente valores mobiliários representativos de dívida de instituições 
financeiras e crédito estruturado (Activos Subjacentes), também no âmbito do RA, os 
SIV’s contraíram ainda dívida junto de entidades financeiras, nomeadamente o BPP 
Cayman (Passivos Subjacentes). 
 
A subscrição da totalidade das Unidades de Participação (UP’s) do Fundo de Gestão 
Passiva foi efectuada por entrada em espécie, com a entrega dos Activos e Passivos 
Subjacentes, acima referidos. O valor dos Activos Subjacentes, bem como o valor dos 
Passivos Subjacentes foi objecto de avaliação com a data de referência de 31 de 
Dezembro de 2009 e de um parecer de certificação datado de 27 de Janeiro de 2010, 
elaborado pela Deloitte & Associados, SROC S.A., tendo posteriormente os valores 
integrados no Fundo sido objecto de reavaliação e de um novo parecer de certificação 
elaborado pela mesma entidade, datado de 1 de Março de 2010. 
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Conforme referido no Regulamento de Gestão do Fundo, no âmbito da sua política de 
gestão passiva, o Fundo tem por objectivos que os Activos Subjacentes que compõem 
a sua carteira: (i) atinjam, durante o período de duração do Fundo, um valor o mais 
aproximado possível do seu valor nominal e (ii) paguem as remunerações devidas pelos 
respectivos emitentes, tudo com vista a efectuar distribuições de liquidez aos 
participantes, sob a forma de distribuições periódicas de rendimentos, amortizações 
parciais e ainda, no final, sob a forma de resgates ou produto da liquidação do Fundo.  
 
 
Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 
 
(a) Base de apresentação 
 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações de acordo com as normas do Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Colectivo, Regulamento da CMVM n.º 16/2003 – Contabilidade dos 
Organismos de Investimento Colectivo, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento da CMVM n.º 06/2013. 
 
(b) Especialização dos exercícios 
 
O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 
especialização dos custos e proveitos. Assim, os custos e os proveitos são 
contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu 
pagamento ou recebimento. 
 
(c) Unidades de Participação 
 
O valor da Unidade de Participação (UP) é calculado dividindo o valor líquido global do 
Fundo pelo número de unidades de participação emitidas. 
 
(d) Títulos 
 
No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, estes são registados pelo valor 
de aquisição, sendo valorizados de acordo com as regras estabelecidas Regulamento 
de Gestão do Fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. O critério 
valorimétrico para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de custeio FIFO. 
 
 (e) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Banif Gestão de Activos – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, cobra uma comissão anual 
de gestão de 0,08% (taxa nominal). Esta comissão é calculada mensalmente, no final de 
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cada mês, e cobrada mensal e postecipadamente, no 3.º dia útil do mês seguinte, sobre 
o valor líquido do Fundo, com o objectivo de cobrir todas as despesas de gestão.  
 
 (f) Comissão de depósito 
 
Conforme estipulado no Regulamento de Gestão do Fundo, o Banif Banco de 
Investimento, como remuneração das suas funções de depositário, cobra uma 
comissão anual 0,10% (taxa nominal). Esta comissão é cobrada trimestral e 
postecipadamente, no 3.º dia útil do mês seguinte ao do respectivo trimestre, e 
calculada mensalmente, no final de cada mês, sobre o valor líquido do Fundo.  
 
(g) Taxa de supervisão 
 
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
é um encargo do Fundo, sendo calculada por aplicação da taxa mensal sobre o valor 
líquido global do fundo (VLGF) no último dia de cada mês de 0,03 por mil (com um 
mínimo de 200 euros e um máximo de 20.000 euros). 
 
(h) Distribuições Periódicas 
 
Conforme disposto no Regulamento de Gestão, o Fundo propõe-se efectuar 
distribuições de rendimentos aos participantes em função dos resultados apurados 
trimestralmente com referência às datas 31 de Março, 30 de Junho, 30 de Setembro e 
31 de Dezembro de cada ano, que venham a ser gerados pela sua carteira, desde que o 
Fundo tenha resultados positivos no período (trimestre) em referência e a liquidez do 
Fundo, após a realização das referidas distribuições, corresponda a, pelo menos, 1% do 
seu valor líquido global. Os pagamentos de rendimentos aos participantes serão 
efectuados no 5.º dia útil seguinte à respectiva data de apuramento da distribuição 
trimestral. 
 
(i) Amortizações Parciais 
 
Poderão ser efectuadas amortizações parciais do valor da unidade de participação em 
qualquer momento da duração do Fundo, nos casos em que não existindo resultados 
positivos no período (trimestre) ou, existindo, tenham sido distribuídos ao abrigo do 
ponto supra, exista liquidez resultante de recebimentos pelo Fundo. As amortizações 
parciais do valor da unidade de participação serão efectuadas em função da liquidez 
existente no Fundo, após eventual realização de distribuições periódicas, desde que a 
liquidez do Fundo, após a realização das referidas amortizações, corresponda a, pelo 
menos, 1% do seu valor líquido global. Assim, as amortizações parciais serão apenas 
efectuadas caso a liquidez do Fundo não possa ser utilizada para realizar as 
distribuições periódicas de rendimentos nos termos supra referidos. A Entidade 
Gestora procederá às amortizações parciais do valor da unidade de participação, a que 
corresponderá uma redução do capital do Fundo. 
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(j) Imposto sobre o rendimento 
 
No que diz respeito a imposto sobre o rendimento, o Fundo foi tributado de acordo com 
o regime previsto no art. 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a saber: 
 
a) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos em território 
português, há lugar a tributação, autonomamente (i) por retenção na fonte, como se 
de pessoas singulares residentes em território português se tratasse, (ii) às taxas de 
retenção na fonte e sobre o montante a esta sujeito, como se de pessoas singulares 
residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo 
devida, não for efectuada pela entidade a quem compete; ou (iii) à taxa de 25 % sobre o 
respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não sujeitos a 
retenção na fonte, sendo o imposto entregue pela respectiva entidade gestora até ao 
fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 
 
b) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos fora do território 
português, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, relativamente a 
rendimentos de títulos de dívida, a lucros distribuídos e a rendimentos de fundos de 
investimento, e à taxa de 25%, nos restantes casos, incidente sobre o respectivo valor 
líquido obtido em cada ano, sendo o imposto entregue ao Estado pela respectiva 
entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 
 
c) Tratando-se de mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, há lugar a 
tributação, autonomamente, nas mesmas condições em que se verificaria se desses 
rendimentos fossem titulares pessoas singulares residentes em território português, 
à taxa de 25%, sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
obtidas em cada ano, sendo o imposto entregue ao Estado pela respectiva entidade 
gestora, até ao fim do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar.  
 
(l) Provisão para impostos a pagar 
 
De acordo com alterações introduzidas no 1º semestre de 2013 ao Regulamento da 
CMVM nª16/2003, o montante de imposto incidente sobre o saldo positivo entre as mais 
e menos valias potenciais deve ser reconhecido como provisão. No regime transitório 
desta norma foi ainda estipulado que a provisão apenas deve ser constituída para 
valias potenciais geradas a partir de 1 de Abril de 2013, utilizando como referência o 
valor pelo qual se encontram inscritos os activos na carteira do Fundo àquela data. 
Desta forma, os saldos apresentados nas rubricas de Provisões para encargos e 
Provisões do exercício para riscos e encargos, com referência ao período homólogo do 
ano anterior não são comparáveis.  
 
As notas omissas no presente anexo não são aplicáveis. Os valores encontram-se 
expressos em Euros, excepto quando mencionado o contrário. 
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Nota 1 – Variação do Valor Global Líquido do OIC e das Unidades de Participação 
 
Discriminação das variações ocorridas durante o período no valor líquido global e 
unitário do OIC, bem como das unidades de participação: 
 

Descrição No Início S ubscrição Resgates Dist .  Res. Outros Res.  Per. No Fim

Valor base 511 977 719 (66 964 251) 445 013 468
Diferença p/ Valor Base 0
Resultados distribuídos (24 518 187) (95 559 493) 24 518 187 (95 559 493)
Resultados acumulados (22 814 938) 105 877 904 83 062 966

 
Resultados do período 130 396 091 (130 396 091) 105 581 345 105 581 345

S O M A 595 040 685 0 0 (162 523 744) 0 105 581 345 538 098 286

Nº de unidades participação 558 500 839 0 0 558 500 839
Valor unidade participação 1.0654 0.0000 0.0000 0.9635

 
 
 
Durante o exercício de 2013 foram efectuadas as seguintes distribuições de 
rendimento e amortizações de capital: 
 

Data Descrição Va lor T ota l Va lor por UP

03-01-2013 Distribuição de rendimentos 17 090 126 0.0306

01-04-2013 Distribuição de rendimentos 49 874 125 0.0893

01-04-2013 Amortização do  valor nominal 11 114 167 0.0199

01-07-2013 Distribuição de rendimentos 15 582 173 0.0279

01-07-2013 Amortização do  valor nominal 48 589 573 0.0870

01-10-2013 Distribuição de rendimentos 13 013 069 0.0233

01-10-2013 Amortização do  valor nominal 7 260 511 0.0130

 
 
 

Em 31 de Dezembro de 2013 a divisão dos participantes do Fundo era a seguinte: 
 

UPs ≥ 25%

10% ≤ Ups < 25%

5% ≤ Ups < 10%

2% ≤ Ups < 5%

0,5% ≤ Ups < 2%
Ups < 0,5%

11
1732

Nº
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O OIC apresentou no final de cada trimestre os seguintes Valor Global Líquido do Fundo 
(VLGF) e valor da UP: 

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

2013
Mar 627 793 418 1.1241 558 500 839
Jun 582 415 047 1.0428 558 500 839
Set 531 265 141 0.9512 558 500 839
Dez 538 098 286 0.9635 558 500 839

2012
Mar 560 443 196 1.0035 558 500 839
Jun 529 589 053 0.9482 558 500 839
Set 555 413 499 0.9945 558 500 839
Dez 595 040 685 1.0654 558 500 839

2011
Mar 629 020 452 1.1263 558 500 839
Jun 636 531 611 1.1397 558 500 839
Set 556 792 525 0.9969 558 500 839
Dez 508 151 809 0.9098 558 500 839

 
 
Para uma adequada análise da evolução do Valor Global Líquido do Fundo, bem como do 
valor da UP, deve-se ter em consideração as amortizações parciais de capital e as 
distribuições de rendimentos ocorridos. 
 
Nota 2 – Transacções de Valores Mobiliários, Subscrições e Resgates 
 
Discriminação do volume de transacções efectuadas no período, por tipo de valor 
mobiliário e aferido pelo preço de realização dos respectivos negócios: 
 

 

Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa
Dívida Pública
Fundos Públicos e Equiparados
Obrigações Diversas 82 832 478 82 832 478
Acções 13 680 471 13 680 471
Títulos de Participação
Direitos
Unidades de Participação
Contratos de Futuros (a)
Contratos de Opções (b)

(a) P elo p reço d e referênc ia (b ) Valor dos  prémios

Compras (1) Vendas (2) T ota l (1)+(2)

 
É de referir que a maioria das vendas do exercício, foram efectuadas para obtenção de 
liquidez, para pagamento dos resgates que vão ocorrer em Março de 2014, na 
sequência da prorrogação do Fundo. Saliente-se ainda que, as decisões tomadas pela 
gestão do Fundo se encontram fundamentadas no Relatório Gestão, e que as vendas 
foram efectuadas de acordo com as regras estipuladas no Regulamento do Fundo.  
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Nota  3 – Inventário da carteira de títulos e liquidez  
 
Em 31 de Dezembro de 2013, a carteira de títulos do Fundo decompõem-se da seguinte 
forma: 

 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2013 

Fundo Gestão Passiva (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - Instrum Financ negociados merc regulam 

1.3 - Merc regulam de Estado-Membro da UE 

1.3.3 - Obrigações diversas

 5 970 000 14 001 640 14 001 640Signum Float 06/14 8 031 640

 2 150 000 4 250 000  18 453 4 268 453EGLXY 2007-2X D 2 100 000

 1 628 000 3 135 750  13 725 3 149 475AVOCA VIII X D 1 507 750

 1 113 244  3 165 786  25 209  3 190 995EGLXY 2007-2X E  2 052 543

 1 184 000 3 256 000  29 437 3 285 437AVOCA VIII X E 2 072 000

 2 943 780 6 290 578  30 522 6 321 099WODST VI X D 3 346 798

 1 333 312 5 248 000  58 451 5 306 451WODST V  - X E1 3 914 688

 1 136 099 2 186 757  31 791 2 218 548WODST III - A E 1 050 657

 1 387 500  3 186 375  51 548  3 237 923CADOG SERIE 3X E  1 798 875

 4 470 480 9 025 048  31 726 9 056 773MSIMC 2007 1X D 4 554 568

 3 417 344 8 991 000  68 050 9 059 050MSIMC 2007 1X E 5 573 656

 2 445 840 7 999 935  45 177 8 045 112MALIN 2007-1X E 5 554 095

 978 750 3 497 763  58 235 3 555 998BOYNE 2005-1X E 2 519 013

 5 325 000 7 406 250  5 690 7 411 940ARCST 2007-1 D1 2 081 250

 1 300 000 4 000 000  72 095 4 072 095CLARBV Var 03/15 2 700 000

 1 005 503 5 015 000  56 863 5 071 863ELEX ALPHA 2006- 1X 4 009 497

 498 308 3 533 025  60 240 3 593 265CADOG SERIE 4X E 3 034 717

 127 500 363 750  17 661 381 411WODST III - X Sub. 236 250

 377 881 1 273 850  754 1 274 604Eaton VII 1-X E1 895 969

 140 000 200 000 200 000GARDOC 2006-1X G 60 000

 159 256 282 172 282 172MILLP 2007-1X D 122 916

 434 037 2 664 000  12 370 2 676 370NPTNO 2007-1 E1 2 229 963

 399 060 1 248 750  17 055 1 265 805OHECP 2007-2X E 849 690

 318 765 1 214 600  8 183 1 222 783HEC 2007-3X E 895 835

 317 804 935 000  7 375 942 375CLAV 2007-1X IV 617 196

 22 000 110 000 110 000GSHAM 2006-1 F 88 000

 454 892 3 906 795  30 951 3 937 746HUDCL 2007-1X B2 3 451 903

 179 825 662 286  8 658 670 945LOMBS 2006-1X E 482 462

 400 000 807 500  16 358 823 858RESE 2007-1X E 407 500

 50COPRN 1X E -50

 120 000 380 000 380 000MAGI I-X FN2B 260 000

 481 875 505 099 505 099WODST I - W 23 224

 941 500 1 052 500 1 052 500NAVCRE0 03/20/14 111 000

 578 250 3 708 3 708IVGGR Var 05/49 -574 542

SCF 1X PS 12/20/36 

 830 655 2 083 230  36 454 2 119 684AVOCA VI-X Classe E 1 252 575

 86 000 537 500  13 330 550 830GROSV II-X Sub 451 500

 34 791 000 37 748 235  521 579 38 269 814CXGD 8 09/28/15 2 957 235

A Transportar  151 515 822 1 347 940 150 167 881-574 592 71 294 963 79 447 510
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2013 

Fundo Gestão Passiva (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

 24 053 025  21 783 233  5 925  21 789 157BCP Finance 12/16 -2 269 793

 11 770 875 11 875 000  20 721 11 895 721Santander Flt.07/17 104 125

 5 733 328  4 213 996  1 696  4 215 692POPSM 4.5 03/29/14 -1 519 332

 780 000 2 375 294  41 824 2 417 117HSAME 2007-IX E 1 595 294

 1 200 000 3 250 000  12 116 3 262 116GSCP 2007-5X B1 2 050 000

 3 309 542 4 796 069  13 559 4 809 628GSCP 2006-II - X B 1 486 527

 176 968 725 087 725 087GSCP 2006-II - RX E 548 119

 1 623 180  3 692 735  80 052  3 772 787LEOPARD V-X E1  2 069 555

 23 185 500 25 584 000  224 352 25 808 352Bilbao Bizk 4.38% 15 2 398 500

 14 136 000 15 770 000  448 554 16 218 554Bilbiz 4.4% 03/16 1 634 000

 666 800 1 924 200  37 973 1 962 173DRYDEN 2005-10EX E1 1 257 400

 365 682 193 196  7 684 200 880PERL 25  B2 -172 486

 150  150  150EUMAX VI F 

 2 859 635 9 071 152  31 211 9 102 363CELF 2007-1X E 6 211 517

 70 000 675 000 675 000ADAGIO III-X Sub. 605 000

 43 008 182 206  431 182 637HARBM 5X B2E 139 199

 153 293  830 000  9 305  839 305HARBM 10X B2  676 707

 506 600  973 100  3 580  976 680HARBM 10X A4  466 500

 3 267 000 8 055 169  61 493 8 116 662HARBM 9X E 4 788 169

 1 750 000  4 009 500  3 515  4 013 015HARBM 5X B1F  2 259 500

 8 410 226 10 244 800  2 142 10 246 942HBOS Float 03/17 1 834 574

 9 536 100 13 384 000  6 395 13 390 395HBOS Var 03/49 3 847 900

 5 099 820 6 567 950  23 890 6 591 840DZ Bk Float 49-08 1 468 130

 18 771 444 19 780 685  522 628 20 303 313Monte 7.25 07/10/15 1 009 241

 917 700  1 320 200  5 872  1 326 072ASRNED Float 49  402 500

 25 542 000 26 730 000  24 835 26 754 835Bc Sabadell Float/16 1 188 000

 20 434 7 568  4 877 12 445TEMPO 1 C -12 866

 125 211 869 000  15 235 884 235RMFE V-X V 743 789

 336 733 347 620  10 443 358 063BPIM Var 06/49 10 887

 12 837 500  14 022 500  39 454  14 061 954Sydbank Float 49-17  1 185 000

 42 431 030 54 870 000  3 262 54 873 262NAB Float 49-16 12 438 970

 2 120 470  4 842 695  18 436  4 861 131EATON 2007-10X E1  2 722 225

 2 580 000 5 160 000  1 329 5 161 329EATON VANCE 7 1-X 2 580 000

 648 517 1 678 254  13 130 1 691 384EUROC VII-X E 1 029 737

 208 682 509 610  12 225 521 835EUROC VIII-X E 300 928

 1 076 880 3 088 338  49 585 3 137 923JUBILEE I - RX E 2 011 458

 558 297  4 635 002  112 847  4 747 849JUBILEE VIII - X E  4 076 705

 16 397 288 18 288 000  34 260 18 322 260Erste Bank Float/17 1 890 712

 565 871 2 044 929  17 658 2 062 587DALRA 3-X E 1 479 058

 1 119 606 7 375 360  70 730 7 446 090DALRA 4-X D 6 255 754

 200 549 650 000 650 000DALRA 4-X E 449 451

A Transportar  469 904 639 3 341 162 466 563 477-4 549 068 146 510 092 324 602 454
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2013 

Fundo Gestão Passiva (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

 5 342 414  2 452 680  20 946  2 473 626BPI Cap Fin Float 49 -2 889 734

 472 378 266 3 362 108 469 016 157-7 438 802 146 510 092 329 944 868Sub-Total:  

1.3.4 - Ações 

 34 510 482  31 483 033  31 483 033Bankia SA -3 027 448

 1 530 272 3 335 887 3 335 887Bank of Ireland 1 805 615

 34 818 920 0 34 818 920-3 027 448 1 805 615 36 040 753Sub-Total:  

1.3.6 - Unidades de participação de OIC 

 15 817  578 368  578 368VOLTA Finance LTD  562 551

 578 368 0 578 368 0 562 551 15 817Sub-Total:  

1.5 - Merc regulam de Estado não membro da UE 

1.5.3 - Obrigações diversas

 20  20AMCFO 2007-1X JRE  20

20 0 20020 0Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Inst fin estrang não negoc em merc reg 

2.2.3 - Obrigações diversas

 1 231 000 4 400 000  1 957 4 401 957REVE Float 09/14 3 169 000

 1 053 820  3 060 777  3 060 777HEC 2006-CX E  2 006 957

7 462 734 1 9577 460 77705 175 957 2 284 820Sub-Total:  

Total  368 286 258 154 054 234 -10 466 250 511 874 242  3 364 066 515 238 307

 
 
 
Durante o exercício foram aceites pela Sociedade Gestora operações de troca títulos e 
recompras as quais se encontram detalhadas no Relatório de Gestão. 

 
Discriminação da liquidez do OIC: 
 

S aldo inicia l Aumentos Reduções S aldo final

Caixa
Depósitos à ordem 1 208 011 338 125 971 336 344 356 2 989 626
Descobertos bancários (490 741) 490 741 0
Depósitos a prazo e com pré-aviso 22 305 985 164 800 000 112 805 985 74 300 000
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades

Total 23 023 255 503 416 712 449 150 341 77 289 626

Contas
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Em 31 de Dezembro de 2013 a rubrica Depósitos à Ordem, ascendia a cerca de 
3 milhões de euros. 
 
Conforme evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa, os principais fluxos 
financeiros do semestre foram: 
 
• recebimentos resultantes de amortizações e alienação títulos, no valor total de 

202 842 147 euros e recebimentos de cupões no valor de 20 990 918 euros; 
• pagamentos efectuados aos participantes a título de distribuição de rendimento e 

amortizações do valor da unidade de participação, no valor total de 162 523 743 
euros; 

• pagamentos à Autoridade Tributária, no valor de 5 491 749 euros, essencialmente 
relativo a imposto sobre o rendimento do exercício de 2012. 

 
Durante o exercício foram constituídos Depósitos a Prazo de modo a remunerar de 
forma adequada a liquidez disponível no Fundo. A maturidade dos mesmos teve em 
consideração os períodos de distribuição de rendimentos ou amortizações parciais da 
UP, bem como os prazos de pagamentos das despesas diversas do Fundo. 
 
O saldo de depósitos a prazo de € 74,3 milhões de euros, diz respeito a depósitos 
constituídos nas seguintes instituições financeiras: Banif Banco de Investimento, Caixa 
Geral de Depósitos e Millennium BCP. 
 
 
Nota 4 – Critérios de valorização dos activos do OIC 
 
Momento de Referência da Valorização 
 
O valor da unidade de participação é calculado mensalmente com referência ao último 
dia útil de cada mês 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 suportados até ao momento da valorização da carteira referido no parágrafo 
seguinte.  
 
Na valorização mensal dos activos que integram o património do Fundo, tendo em vista 
o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte ao do seu 
cálculo, o valor e a composição da carteira serão determinados com base na 
informação recolhida às 15h do dia dessa valorização.  
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Regras de Valorimetria e Cálculo do Valor da UP 
 
a) Activos cotados 
 
A avaliação dos valores cotados corresponde aos preços praticados nos mercados em 
que se encontrem admitidos à negociação, tendo em conta o último preço verificado 
no momento de referência. Encontrando-se admitidos à negociação em mais do que 
um mercado regulamentado, o valor a considerar reflecte os preços praticados no 
mercado que apresente maior quantidade, frequência e regularidade de transacções. 
 
Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, caso os preços praticados em mercado não sejam 
representativos, são considerados os preços resultantes do valor das ofertas de 
compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de 
compra difundidas através de entidades especializadas. 
Na impossibilidade de aplicação da metodologia referida no parágrafo anterior, a 
Entidade Gestora recorre a modelos de avaliação independentes, utilizados e 
reconhecidos nos mercados financeiros.  
 
b) Activos não cotados 
 
Os critérios de avaliação de activos não cotados consideram toda a informação 
relevante sobre o emitente e as condições de mercado vigentes no momento de 
referência da avaliação, e têm em conta o presumível valor de realização desses 
activos. 
 
São adoptados critérios que tenham por base o valor das ofertas de compra firmes ou, 
na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra através de 
entidades especializadas. Na impossibilidade de aplicação da metodologia referida no 
parágrafo anterior, a Entidade Gestora recorre a modelos de avaliação independentes, 
utilizados e reconhecidos nos mercados financeiros, assegurando-se que os 
pressupostos utilizados na avaliação têm aderência a valores de mercado.  
 
Em relação às obrigações de crédito estruturado (ABS e Estruturas) de instituições 
financeiras e veículos constituídos por instituições financeiras no âmbito de operações 
de financiamento, que à data do Balanço ascendem a 193 515 828 euros, é de referir 
que correspondem essencialmente a títulos com pouca liquidez, de realçar contudo 
que as valorizações utilizadas são elaboradas com base em modelos das contrapartes 
(lead managers das emissões), cujos preços são referências do valor de mercado. 
Consequentemente, a utilização de diferentes metodologias, pressupostos ou 
julgamentos na aplicação de determinado modelo de valorização, poderá originar 
valorizações diferentes das apresentadas. No entanto o Conselho de Administração da 
Sociedade Gestora considera que, caso não se alterem significativamente as condições 
de mercado, o valor estimado de realização destes activos não sofrerá alterações 
significativas. 
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Nota 5 – Resultados do OIC (Proveitos e Custos) 
 
Os quadros que se apresentam de seguida demonstram os proveitos e custos do OIC, 
decorrentes das posições detidas nos mercados a contado e a prazo, bem como as 
comissões de gestão e de depósito suportadas:  
 
Componentes do Resultado do Fundo - Proveitos  
 

+ valias 
potencia is

+ valias 
efectivas

S oma Juros vencidos
Juros 

decorridos
S oma

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções 26 178 061 789 895 26 967 956
Obrigações 159 849 827 48 134 624 207 984 451 17 284 045 4 277 523 21 561 568
Titulos de participação

Unidades de participação 81 943 81 943 59 075 59 075
Instr. De dívida c/przo

Outros Activos 175 666 175 666
Depósitos 228 767 157 446 386 213
Cambiais 18 237 18 237

OPERAÇÕES A PRAZO(1)
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opções

Cotações
Futuros 

Opções

CDS

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

Outras 30 399 30 399
TOTAL 186 303 734 48 954 918 235 258 652 17 512 812 4 434 969 59 075 22 006 856

(1) Inclui eventuais remunerações de margens

Ganhos de Capita l Ganhos com caracter de juro  
Rendime

nto de 
T ítulos

Natureza
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Componentes do Resultado do Fundo - Custos  
 

 

Menos 
valias 

potencia is

Menos 
va lias 

efectivas
S oma

Juros vencidos 
e Comissões

Juros 
decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções 27 377 307 977 350 28 354 657
Obrigações 69 577 011 2 671 259 72 248 270
Titulos de participação

Unidades de participação 46 689 46 689
Instr. De dívida c/przo

Outros Activos 175 503 175 503
Depósitos 358
Cambiais 40 40

OPERAÇÕES A PRAZO
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opções

Cotações
Futuros 

Opções

CDS

COMISSÕES
De Gestão 448 142
De Depósito 560 177
Da Carteira de Títulos 13 734
De Supervisão 201 758
De OpExtrapatrimoniais

Outras Comissões 113

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. de Empréstimo

Outras 304 903 414 593 719 496 184 304 30 158
TOTAL 97 305 910 4 238 745 101 544 655 1 408 586 30 158 1 438 744

448 142
560 177

13 734
201 758

113

214 462

358

Perdas de Capital Juros e Comissões S uportados

Natureza
S oma
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Nota 7 – Provisões 
 
Durante o primeiro semestre as provisões registaram as seguintes variações: 
 

 

S aldo inicia l Aumentos Utilização Reduções S aldo fina l

Provisões para encargos
Para Impostos a pagar - valias potenciais 0 13 395 158 0 1 380 603 12 014 555
Outros encargos 0 21 197 152 0 21 197 152

Total 0 34 592 310 0 1 380 603 33 211 707

Contas

 
 
Conforme já mencionada na alínea l) das “Bases de apresentação e principais políticas 
contabilísticas” do presente Anexo, o Regulamento da CMVM nº 1/2013 introduziu 
alterações ao Regulamento da CMVM nª16/2003, no que diz respeito às regras de 
contabilização do imposto aplicável às mais-valias potenciais. 
 
De acordo com o Regulamento da CMVM nº1/2013, com a entrada em vigor do 
Orçamento de Estado para 2013, que eliminou o regime de isenção de tributação das 
valias de determinadas categorias de valores mobiliários tornou-se essencial introduzir 
alterações que resultassem numa “mais equitativa repartição de valor pelos 
participantes dos OIC abertos, bem como a correcção de algumas distorções 
relacionadas com a apropriação de riqueza por determinados investidores em 
detrimento de outros”2. No Regulamento refere-se ainda que, “Por uma questão de 
prudência, e com o intuito de evitar variações abruptas no valor da unidade de 
participação nos OIC, as novas regras de reconhecimento de impostos sobre valias 
potenciais serão apenas aplicáveis às que sejam geradas a partir de 1 de Abril de 2013, 
utilizando como referência o valor pelo qual se encontram inscritos os activos nas 
carteiras dos OIC àquela mesma data. A normal actividade de gestão dos OIC irá 
concretizando em efectivas as valias potenciais que respeitem ao momento anterior”. 
 
Assim, o valor registado em Provisões Acumuladas, no montante de 12 014 555 euros, 
diz respeito ao imposto sobre valias potenciais geradas a partir de 1 de Abril de 2013. 
 
Ressalvamos, que caso o imposto fosse aplicável à totalidade das valias potencias, e 
não apenas ao valor gerado a partir de 1 de Abril, a provisão ascenderia a 
23 854  313 euros. A Sociedade Gestora solicitou autorização à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, o reforço da provisão naquele montante, contudo o pedido foi 
indeferido. Adicionalmente refira-se que, o Orçamento de Estado para 2014, prevê uma 
autorização legislativa para revisão do regime fiscal dos OIC, em que o modelo de 
tributação dos rendimentos deixa de ser na esfera do próprio OIC, passando para a 
esfera dos participantes. Desta forma, se o Regime Fiscal vier a ser alterado nestes 
moldes, o montante a pagar anteriormente referido deixará de ser suportado pelo 
Fundo . 

                                                            
2 Vide Regulamento da CMVM nº 01/2013 
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Face aos desenvolvimentos do processo de consignação em depósito, detalhados no 
Relatório de Gestão, foi entendimento da Sociedade Gestora, que as condições 
requeridas pelos normativos contabilísticos no que concerne à constituição de 
Provisões para encargos se encontravam verificadas, pelo que foi apurada a melhor 
estimativa dos encargos a suportar para fazer face às responsabilidades decorrentes 
da decisão desfavorável do tribunal de 1ª instância e a incerteza quanto à data de 
desfecho da decisão do tribunal da relação de Lisboa. Assim, foi constituída uma 
provisão no valor de € 21 197 152, para fazer face aos possíveis encargos, 
nomeadamente juros contratuais e de mora sobre descoberto bancário, imposto de 
selo e custas judiciais. 

 
Nota 9 – Impostos Suportados 
 
Discriminação dos impostos suportados pelo OIC durante o período: 
 

   Imposto sobre o rendimento
          Mais valias 7 594 747
          Juros 4 606 802
          Outros Rendim Capital 2 951 107
          Dividendos 11 815
   Imposto Indirectos
          Imposto de Selo 507

TOTAL 15 164 978

Valor

 
 
Conforme já mencionada na alínea j) das “Bases de apresentação e principais políticas 
contabilísticas”, nota constante do presente Anexo, no que diz respeito a imposto 
sobre o rendimento, o Fundo é tributado de acordo com o regime previsto no art. 22º 
do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Desta forma, o imposto sobre o rendimento 
suportado pelo Fundo no exercício, resulta da aplicação do disposto no referido artigo. 
 
Os Impostos sobre o rendimento suportados pelo Fundo, apresentam um acréscimo 
significativo, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, 
15 164 471 euros no exercício de 2013, face a 5 425 796 euros registados no exercício 
de 2012. 
 
Este acréscimo decorre do agravamento da carga fiscal, resultante das alterações 
introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2013 à tributação dos Fundos de 
Investimento, nomeadamente da eliminação do regime de isenção de tributação de 
valias de títulos de dívida. 
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Nota 10 – Responsabilidades com e de Terceiros 
 
O quadro seguinte discrimina as responsabilidades com e de terceiros com referência 
a 31 de Dezembro de 2013: 
 

No início No fim No início No fim
Subscrição de títulos
Reporte de valores
    Operações a prazo de compra
    Operações a prazo de venda
Empréstimo de valores
    Valores recebidos em garantia
    Valores cedidos em garantia
Outras 3 889 414 3 281 104

T OT AL 3 889 414 3 281 104

T ipo de responsabilidade
Prestadas pelo OIC Prestadas por terceiros

 
 

A rubrica “Outros” evidencia os montantes relativos à parte indivisível dos títulos da 
carteira pertencentes aos clientes de RA que não aderiram ao Fundo de Gestão 
Passiva. 
 
 
Nota 11 – Exposição ao risco cambial 
 
O quadro que se apresenta de seguida demonstra as posições cambiais em aberto do 
OIC nas diversas moedas à data de 31 de Dezembro de 2013: 
 

Futuros Forw ard Sw aps Opções
 GBP (1 697) (1 697)
 USD (2 921) (2 921)

Contravalor Euro (4 154) (4 154)

Posição Cambial

Moedas À vista
A Prazo T ota l a  

Prazo
Posição 
Global

 
 
 
Nota 12 – Exposição ao risco de taxa de juro 
 
A presente nota expressa o total de activos com taxa de juro fixa, com referência a 31 
de Dezembro de 2013: 
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Pos Compradas Pos Vendidas
de 0 a 1 ano 78 513 996 78 513 996
de 1 a 3 anos 99 230 540 99 230 540

541 208 541 208

S aldo
FRA S waps

Futuros
Opções

de 3 a 5 anos
de 5 a 7 anos
mais de 7 anos

Maturidades
Montante em 
Carteira  (€)

Extra-Patrimonia is

 
 
 
Nota 13 – Exposição ao risco de cotações 
 
A presente nota expressa o total de activos expostos ao risco de cotações, com 
referência a 31 de Dezembro de 2013: 
 

Pos Compradas Pos Vendidas Pos Compradas Pos Vendidas
Acções 34 818 920 34 818 920

Acções e 
va lores 

S imilares

Montante    
(€)

Extra - Patrimonia is
S ALDOFuturos Opções

 
 
 
Nota 15 – Custos imputados ao OIC  
 
Os custos imputados ao OIC, discriminam-se da seguinte forma: 
     

  

VALOR % VLGF (*)

      Comissão de Gestão Fixa 448 142 0.08

      Comissões de Depósito 560 177 0.10

      Taxa de Supervisão 201 758 0.04

      Custos de Auditoria 40 110 0.01

      Outros Custos Correntes 269 627 0.04

1 519 814

0.27

    (*) Média relativa ao período de referência

CUS T OS

      TOTAL

      TAXA ENCARGOS CORRENTES

 
    
As taxas de comissões de gestão e depósito suportadas pelo Fundo encontram-se 
descritas na alínea e) e f) das “Bases de apresentação e principais políticas 
contabilísticas”, nota constante do presente Anexo. 
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Nota 17 – Outras discriminações dos valores de balanço 
 
O quadro que se apresenta de seguida detalha os acréscimos de proveitos registados 
no Balanço a 31 de Dezembro de 2013: 
 

31-Dez-13 31-Dez-12

Acréscimos de proveitos
     Juros a receber
         Obrigações 3 364 065 3 735 443
         Depósitos 113 361 38 770

3 477 426 3 774 213

 
 
Discriminação dos passivos do Fundo com referência a 31 de Dezembro de 2013: 
 

 

31-Dez-13 31-Dez-12

Provisões para encargos
Outros encargos 21 197 152 0
Imposto sobre valias potenciais 12 014 555 0

33 211 707 0
Comissões a  pagar
  Comissões de gestão (Banco Privado) 148 592 148 592
  Comissões de depósito (Banif Banco Investimento) 132 492 146 975
  Comissões de gestão -  (Banif Gestão Activos) 36 567 40 433
  Comissões de depósito (Banco Privado) 16 527 16 527
  Taxa de supervisão 16 143 17 851

350 321 370 378
Outras contas de credores
  Estado Outros Entes Públicos - Imposto Sobre o Rendimento 14 355 061 5 491 550
  Direitos económicos SIV 6 523 224 6 008 830
  Outros 173 456 17 515
  Imposto Selo 0 0

21 051 741 11 517 895
Descobertos bancários
  Banco Privado Português 0 490 741

0 490 741
Acréscimos e diferimentos (Passivos)
     Juros a pagar de direitos económicos SIV 30 158 35 931
     Auditoria 19 987 43 050

50 145 78 981
54 663 914 12 457 995

 
A 31 de Dezembro de 2013, o acréscimo dos passivos do Fundo, resultam 
essencialmente de: 
• constituição de provisão para outros encargos, no valor de 21 197 152 euros, (ver 

Nota 7) 
• constituição de provisão para Impostos sobre valias potencias, no valor de 

12 014 155 euros, em conformidade com as alterações introduzidas ao Regulamento 
da CMVM nº 16/2003 (ver Nota 7); 
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• agravamento da carga fiscal, resultante das alterações introduzidas pelo 
Orçamento de Estado para 2013, o que implica um acréscimo de Imposto sobre o 
rendimento a pagar ao Estado (ver Nota 9);   

 
 
Nota 18 – Outras informações 
 
Não se verificou qualquer pagamento ao Fundo e a participantes de carácter 
compensatório, decorrente da aplicação do disposto na regulamentação em vigor. 
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