
BPI Portugal 
 
VALORIZAÇÃO 
 

Tipo de Fundo: Fundo Aberto de Acções Nacionais 

Data de Início: 3 de Janeiro de 1994 

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

Política de Distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização 

Banco Depositário: Banco BPI, SA 

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

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

O património em 31 de Dezembro de 2013 era de 29,69 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 6,08 milhões 
de euros no segundo semestre do ano. No período, o mercado português registou uma subida de 18,4%.  
 
Os mercados reagiram de forma positiva à redução do programa mensal de aquisição de activos por parte da Reserva 
Federal norte-americana. Apesar  do programa ter sido reduzido em 10 mil milhões de dólares, para 75 mil milhões de 
dólares, os investidores apreciaram o compromisso de que as taxas de juro manter-se-ão próximas de 0% mesmo no caso 
da taxa de desemprego baixar para níveis inferiores a 6,5%. Na Europa, o BCE também indicou a manutenção de taxas de 
juro baixas por um período longo. A Irlanda anunciou a saída integral do programa de ajustamento, sem necessidade de 
recurso a programa cautelar. No caso particular de Portugal, a economia saiu de recessão técnica no terceiro trimestre do 
ano, tendo registado um crescimento de 0,1% face ao trimestre anterior. O PSI20 registou uma valorização, traduzindo a 
redução do prémio de risco soberano.  
 
Durante o semestre, o fundo manteve uma exposição significativa ao sector de banca, telecomunicações e retalho. Ao 
longo do período, destaca-se a exposição a Zon Optimus e BCP. A Zon Optimus registou uma valorização de 45,6% no 
período. A fusão entre a Zon Multimedia e a Optimus foi oficialmente efectivada através de um aumento de capital por 
parte da ZOPT. Isabel dos Santos e Sonaecom passaram a deter em partes iguais o capital social e direitos de voto da 
ZOPT, a qual por sua vez, detém uma participação superior a 50% na Zon Optimus. Note-se que as empresas anunciaram  
a obtenção de sinergias de custos e capex no valor de 350-400 milhões de euros (valor actualizado líquido). A nova 
empresa possui um elevado potencial de upsell de ofertas Four Play e de crescimento no segmento empresarial. 
Relativamente ao BCP, o banco registou uma subida de 73,3% no segundo semestre do ano. O sector bancário português 
em geral beneficiou após o governo espanhol ter aprovado uma lei que reduz as necessidades de capital dos bancos do país. 
Em específico, Espanha aprovou legislação que permite a transformação dos DTA em créditos fiscais, garantidos pelo 
Estado e que podem ser integrados no cálculo do rácio Core Tier 1. Esta transformação implicará um menor impacto em 
capital proveniente da implementação de Basileia III nos bancos. Com o tal , esta medida reduz potenciais necessidades de 
capital (ou aumenta excedente de capital) de acordo com as regras de Basileia. Neste seguimento, os investidores fizeram 
uma extrapolação da situação espanhola para o caso nacional. O BCP seria o banco nacional mais beneficiado com esta 
potencial alteração de legislação. Embora o banco detenha uma folga de capital face aos requisitos de Basileia III, esta 
medida aumentaria essa folga, potencialmente acelerando o reembolso dos 3 mil milhões de euros de CoCos subscritos 
pelo Estado.  
 
Em Dezembro de 2013, os títulos com maior peso na carteira eram Sonae, Zon Optimus, BCP e Semapa 
 

http://www.bpionline.pt;/
http://www.bpinet.pt/
http://www.activobank7.pt;www.bancobest.pt;www.bigonline.pt/


Principais Títulos em Carteira
SONAE SGPS (NOM) 9.19%
ZON OPTIMUS SGPS 8.30%
Banco Comercial Português 7.26%
BANCO BPI 6.58%
SEMAPA-SOC.INV.GESTÃO-SGPS-N 5.16%   
 
 
 
 
 

Distribuição sectorial dos activos do 
fundo em 30.06.2012

Banca  (8.51%) P etró leo  (9.38%)
Teleco municaçõ es  (23.66%) Reta lho  (9.68%)
Cimento  & Co ns trução  (14.62%) Utilities  (5.4%)
P as ta  & P apel (3.54%) Auto -es tradas  (4.92%)
Dive rs o s  (12.54%) Liquidez (7.75%)

Distribuição geográfica dos activos do fundo 
em 30.06.2012

Acçõ es  Nacio na is  (92.25%) Liquidez (7.75%)

Distribuição sectorial dos activos do 
Fundo em 30.06.2013

Banca  (17.60%) P etró leo  (9.57%)
Teleco municaçõ es  (16.83%) P as ta  & P apel (8.87%)
Cimento  & Co ns trução  (7.05%) Utilities  (5.82%)
Reta lho  (5.48%) Dive rs o s  (9.64%)
Futuro s (8.92%)

Activos do Fundo em 30.06.2013

Acçõ es
Nacio na is
(91.08%)

Futuro s  (8.92%)

Distribuição sectorial dos activos do 
Fundo em 31.12.2013

Banca  (18.76%) P etró leo  (4.54%)
Teleco municaçõ es  (16.11%) P as ta  & P apel (11.53%)
Cimento  & Co ns trução  (5.20%) Utilities  (4.99%)
Reta lho  (12.85%) Dive rs o s  (9.31%)
Futuro s (16.71%)

Activos do Fundo em 31.12.2013

Acçõ es
Nacio na is
(83.29%)

Futuro s  (16.71%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condições de Investimento em 31.12.2013 

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

Entregas Adicionais    25.00 euros   

Comissões    
  Subscrição  0% Gestão 1.250% 

  Resgate <= 90 dias 1% Depositário   0.025% 

 91-180 dias 0.5%   

   > 180 dias 0%   
 
 
O Fundo investe nos mercados indicados na Política de Investimentos constante nos prospectos do mesmo, tendo para tal  
uma equipa de trading direccionada para a best execution das suas ordens, bem como a negociação das taxas mais baixas 
desses mercados. 
No ano de 2013 os custos com transacções ascenderam a 51.923,40 euros. 
 
 
 



EVOLUÇÃO DO HISTÓRICO DOS RESULTADOS DO OIC NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
 

2004 19.25% 7.68% 4
2005 19.70% 7.08% 4
2006 30.23% 10.13% 5
2007 16.77% 20.44% 6
2008 -47.51% 32.35% 7
2009 39.62% 17.44% 6
2010 -15.85% 22.96% 6
2011 -26.82% 21.20% 6
2012 14.02% 21.43% 6
2013 25.19% 21.38% 6

CLASSE DE RISCOANOS RENDIBILIDADE RISCO

EVOLUÇÃO DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO
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Advertência: Os dados que serviram de base no apuramento dos riscos e da rendibilidade histórica são factos 
passados e, como tal, poderão não se verificar no futuro. 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). 



Movimentos de unidades de participação
2013

UP em circulação no ínício do período 2,020,707
UP emitidas em 2013 807,645
UP resgatadas em 2013 571,621
UP em circulação no final do período 2,256,731

Rentabilidades anualizadas a 31-12-2013
1 Ano 25.2%
3 Anos 1.5%
5 Anos 4.2%
Desde o início 5.0%

Evolução da unidade de participação
Mês Valor*
Janeiro 11.8903
Fevereiro 11.5450
Março 11.0291
Abril 11.4306
Maio 11.2990
Junho 10.6866
Julho 11.1324
Agosto 11.2641
Setembro 11.5218
Outubro 12.3254
Novembro 13.0012
Dezembro 13.1560
*Valores da Unidade de Participação no final de cada mês, em euros

Evolução do Fundo nos últimos 5 anos
2009 2010 2011 2012 2013

Valor líquido global * 65,161 38,681 21,224 21,235 29,690
Valor da UP 14.9663 12.5940 9.2169 10.5089 13.15600
Número de UP 4,353,873 3,071,422 2,302,707 2,020,707 2,256,731
*(Milhares de euros)

Evolução do activo do Fundo nos últimos 
5 anos
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2013 2012
Código ACTIVO Notas Bruto Mv mv / P Líquido Líquido Código CAPITAL DO OIC E PASSIVO Notas 2013 2012

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO OIC
22 Acções 3, 5 e 13 21,937,102 3,787,755 (457,656) 25,267,201 17,156,795 61 Unidades de participação 1 11,283,657 10,103,537
24 Unidades de participação -                      -                    -                    -                      2,015,338 62 Variações patrimoniais 1 26,847,838 25,077,725

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 21,937,102 3,787,755 (457,656) 25,267,201 19,172,133 64 Resultados transitados 1 (13,945,898) (16,381,607)
66 Resultado líquido do exercício 1 5,503,949 2,435,709

TERCEIROS TOTAL DO CAPITAL DO OIC 29,689,546 21,235,364
411+…+418 Contas de devedores 17 4,368,094 -                    -                    4,368,094 532,665

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 4,368,094 -                    -                    4,368,094 532,665 48 PROVISÕES ACUMULADAS
481 Provisões para encargos 7 684,986 -                      

DISPONIBILIDADES TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 684,986 -                      
12 Depósitos à ordem 3 1,945,743 -                    -                    1,945,743 1,911,060

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1,945,743 -                    -                    1,945,743 1,911,060 TERCEIROS
421 Resgates a pagar aos participantes 19 57,410 197,959

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 423 Comissões a pagar 19 32,166 23,085
51 Acréscimos de proveitos 18 194 -                    -                    194 -                      424+…+429 Outras contas de credores 19 1,118,241 157,303
59 Outros acréscimos e diferimentos 18 1,512 -                    -                    1,512 -                      TOTAL DOS VALORES A PAGAR 1,207,817 378,347

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 1,706 -                    -                    1,706 -                      
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

58 Outros acréscimos e diferimentos 20 395 2,147
TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 395 2,147

Abreviaturas: TOTAL DO ACTIVO 28,252,645 3,787,755 (457,656) 31,582,744 21,615,858 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 31,582,744 21,615,858

Número total de unidades de participação em circulação 1 2,256,731 2,020,707 Valor unitário da unidade de participação 1 13.15600 10.50888

   

BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2013.



CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
Código DIREITOS SOBRE TERCEIROS Código RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Nota 2013 2012 2013 2012

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
935 Futuros 13 4,960,872 2,110,061 935 Futuros - - 

TOTAL 4,960,872 2,110,061 TOTAL - -

TOTAL DOS DIREITOS 4,960,872 2,110,061 TOTAL DAS RESPONSABILIDADES - - 

BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2013.



Código CUSTOS E PERDAS Notas 2013 2012 Código PROVEITOS E GANHOS Notas 2013 2012
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados

711+718 De operações correntes 5 16 379 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 5 2,294 3,549 
Comissões e taxas Rendimento de títulos e outros activos

722+723 Da carteira de títulos e outros activos 5 59,451 26,630 822+…+824/5 Da carteira de títulos e outros activos 5 846,438 713,073 
724+…+728 Outras, de operações correntes 5 e 15 326,252 255,421 Ganhos em operações financeiras

Perdas em operações financeiras 832+833 Na carteira de títulos e outros activos 5 49,640,812 34,303,827 
732+733 Na carteira de títulos e outros activos 5 43,880,555 32,238,272 839 Em operações extrapatrimoniais 5 2,740,326 2,193,051 

739 Em operações extrapatrimoniais 5 2,430,917 2,070,944 Reposição e anulação de provisões
Impostos 851 Provisões para encargos 7 2,506,664 - 

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 342,524 184,282 87 Outros proveitos e ganhos correntes 2 1,735 - 
7412+7422 Impostos indirectos 9 1,837 1,057 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 55,738,269 37,213,500 

Provisões do exercício
751 Provisões para encargos 7 3,191,650 - PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
77 Outros custos e perdas correntes 15 1,118 1,200 883 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores - 445 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 50,234,320 34,778,185 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) - 445 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
783 Perdas imputáveis a exercícios anteriores - 51 

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - 51 

66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (se > 0) 5,503,949 2,435,709 
TOTAL 55,738,269 37,213,945 TOTAL 55,738,269 37,213,945 

8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos e outros activos 6,547,244 2,751,998 D - C Resultados eventuais - 394
8x9 - 7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais 309,409 122,107 B + D - A - C + 74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 5,848,310 2,620,603

B - A Resultados correntes 5,503,949 2,435,315 B + D - A - C Resultado líquido do exercício 5,503,949 2,435,709

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)



2013 2012
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação 9,514,187 1,897,255
Comissão de resgate 1,734 -

Pagamentos:
Resgates de unidades de participação (6,704,503) (4,153,716)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC 2,811,418 (2,256,461)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 31,267,931 22,785,278
Resgates de unidades de participação noutros OIC 1,563,910 36,332
Rendimento de títulos e outros activos 846,438 752,162
Outros recebimentos relacionados com a carteira - 637,412

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (34,038,479) (17,563,848)
Subscrições de unidades de participação noutros OIC (1,629,074) (897,891)
Comissões de corretagem (57,054) (32,699)
Outros pagamentos relacionados com a carteira - (1,414,579)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos (2,046,328) 4,302,167

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Juros e proveitos similares recebidos 2,105 -
Operações sobre cotações 2,738,815 2,218,065
Margem inicial em contratos de futuros e opções 5,495,250 2,222,500

Pagamentos:
Operações sobre cotações (2,432,781) (2,074,629)
Margem inicial em contratos de futuros e opções (5,974,000) (2,215,000)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (170,611) 150,936

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários - 4,227
Pagamentos:

Comissão de gestão (306,723) (241,430)
Comissão de depósito (6,134) (4,829)
Juros devedores de depósitos bancários (16) (379)
Impostos e taxas (245,564) (185,096)
Outros pagamentos correntes (1,359) (1,543)

Fluxo das operações de gestão corrente (559,796) (429,050)

          Saldo dos fluxos de caixa do período 34,683 1,767,592

          Disponibilidades no início do período 1,911,060 143,468

          Disponibilidades no fim do período 1,945,743 1,911,060

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
 para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)



BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

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

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

 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, o movimento ocorrido no capital do OIC foi o 

seguinte: 
Resultado

Saldo em Transfe- líquido do Saldo em
31.12.2012 Subscrições Resgates  -rências exercício 31.12.2013

(Nota 2) (Nota 2)

Valor base 10.103.537 4.038.225 (2.858.105) - - 11.283.657
Diferença para o valor base 25.077.725 5.475.962 (3.705.849) - - 26.847.838
Resultados acumulados (16.381.607) - - 2.435.709 - (13.945.898)
Resultado líquido do exercício 2.435.709 - - (2.435.709) 5.503.949 5.503.949

21.235.364 9.514.187 (6.563.954) - 5.503.949 29.689.546
Número de unidades de 
   participação 2.020.707 807.645 (571.621) - - 2.256.731

Valor da unidade de participação 10,50888 11,78016 11,48305 - - 13,15600
 

 
Em 31 de Dezembro de 2013, existiam 4.333 unidades de participação com pedidos de resgate em 
curso. 
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BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

O valor líquido global do OIC, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no último dia de cada trimestre dos exercícios de 2011 a 2013 foram os 
seguintes: 

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

Ano Meses Global do OIC de Participação em circulação

2013 Março 24.005.664 11,02906 2.176.583
Junho 23.612.807 10,68661 2.209.569

Setembro 25.338.575 11,52178 2.199.190
Dezembro 29.689.546 13,156 2.256.731

2012 Março 20.637.011 9,38878 2.198.051
Junho 17.998.820 8,50629 2.115.943

Setembro 18.618.551 9,39060 1.982.680
Dezembro 21.235.364 10,50888 2.020.707

2011 Março 34.089.891 12,53065 2.720.520
Junho 30.515.392 12,09558 2.522.856

Setembro 22.571.980 9,46330 2.385.212
Dezembro 21.223.702 9,21685 2.302.707  

 
 Em 31 de Dezembro de 2013, os participantes do OIC podem agrupar-se de acordo com os 

seguintes escalões: 
 

Intervalos Nº

Até 0,5% 4.585
Entre 0,5% e 2% 16
Entre 2% e 5% 1

Total 4.602  
 
2. VOLUME DE TRANSACÇÕES 
 
 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, as transacções de valores mobiliários 

efectuadas pelo OIC tiveram a seguinte composição: 
 

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

Bolsa Fora de bolsa Bolsa Fora de bolsa Bolsa Fora de bolsa

Acções 34.897.127 -                 32.238.397 -                 67.135.524 -                 

Unidades de participação 1.629.092 -                 3.951.047 -                 5.580.139 -                 

Contratos de futuros 14.142.345 -                 11.608.470 -                 25.750.815 -                 

Total 50.668.564 -                 47.797.914 -                 98.466.478 -                  
 
 Os montantes apresentados no quadro acima relativos a compras e vendas em contratos de futuros 

correspondem ao valor nocional das posições abertas e fechadas pelo OIC durante o ano. 
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BPI PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

 Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, foram reconhecidas as seguintes comissões 
de subscrição e resgate: 

 
    Comissões  
   Sociedade 
  Valor Gestora OIC 
  (Nota 1) 
 
 Subscrições 9.514.187 - - 
 Resgates 6.563.954 17.618 1.735 
 
 A partir de 1 de Novembro de 2013, as comissões de subscrição e de resgate passaram a ser 

receitas do OIC, conforme previsto no novo Regime Jurídico dos Organismos de Investimento 
Colectivo.  Até 31 de Outubro de 2013, as comissões de subscrição e de resgate revertiam a favor da 
Sociedade Gestora. 

  
3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 
 
 Em 31 de Dezembro de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

 
Preço de Mais Menos Valor da

Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira

(Nota 5) (Nota 5)

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa

Acções

SONAE SGPS (NOM) 2.810.233 - (82.731) 2.727.502
ZON OPTIMUS SGPS 1.554.627 908.783 - 2.463.410
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 1.465.615 690.936 - 2.156.551
BANCO BPI 1.850.090 104.259 - 1.954.349
SEMAPA - SOC.INV.GESTAO-SGPS-N 1.305.428 225.187 - 1.530.615
BANCO ESPIRITO SANTO - N 1.342.985 118.128 - 1.461.113
MOTA-ENGIL - SGPS 564.898 811.684 - 1.376.582
GALP-ENERGIA,SGPS 1.347.635 1.191 - 1.348.826
PORTUCEL  - N 907.072 303.252 - 1.210.324
PORTUGAL TELECOM, SGPS. 1.277.623 - (71.684) 1.205.939
NOVABASE, SGPS 1.173.169 - (58.650) 1.114.519
JERONIMO MARTINS SGPS.. 828.615 256.601 - 1.085.216
EDP RENOVAVEIS-PUBLICO EM GERAL 801.329 - (21.496) 779.833
SONAE CAPITAL SGPS 620.456 99.571 - 720.027
SUMOL+COMPAL  SA 888.391 - (173.793) 714.598
REN-REDES ENERG.NAC.SGPS 683.613 16.001 - 699.614
ALTRI, SGPS SS 545.980 134.393 - 680.373
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL,SA 565.027 7.165 - 572.192
CORTICEIRA AMORIM - SGPS 365.362 13.523 - 378.885
COFINA SGPS 361.619 - (32.993) 328.626
IBERSOL-S.G.P.S - N 275.839 - (10.572) 265.267
INAPA - INV. PART E GESTÃO - PREF S/VOTO EM11 150.550 50.310 - 200.860
CIMPOR - CIM. DE PORTUGAL-SGPS 167.823 - (5.737) 162.086
IMPRESA SGPS 75.892 43.106 - 118.998
F.RAMADA - INVESTIMENTOS SGPS 5.287 2.742 - 8.029
GRUPO SOARES DA COSTA SGPS 1.944 923 - 2.867

21.937.102 3.787.755 (457.656) 25.267.201
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 O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2013 foi o seguinte: 

 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.911.060 34.683 - 1.945.743 
  ======= ===== === ======= 
 
 Em 31 de Dezembro de 2013, os depósitos à ordem estavam denominados em Euros, encontravam-se 

domiciliados no Banco BPI, S.A. e no Banco Português de Investimento, S.A. e venciam juros à taxa média 
anual líquida de 0,064%. 

 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, 

mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 63-A/2013, 
de 10 de Maio, o qual aprova o novo Regime Jurídico dos Organismos de Investimento Colectivo, 
com entrada em vigor após 10 de Setembro de 2014, tendo revogado o Decreto-Lei nº 252/2003, de 
17 de Outubro. 

 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

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

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

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

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

mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 

i) Os activos da carteira do OIC são valorizados diariamente a preços de mercado, de acordo 
com as regras referidas nas alíneas seguintes.  O momento de referência da valorização 
ocorre pelas 17 horas de Lisboa para a generalidade dos instrumentos financeiros (valores 
mobiliários, mercado monetário, exchange-traded fund (ETF’s) e derivados) e pelas 22 
horas de Lisboa para unidades de participação, acções, ETF’s, instrumentos financeiros 
derivados sob acções e/ou índices de acções admitidos à negociação no continente 
americano; 

 
ii) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados 

são valorizados diariamente com base na última cotação disponível no momento de 
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC.  Caso não 
exista cotação nesse dia, ou cujas cotações não sejam consideradas pela Sociedade 
Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, utiliza-se a última 
cotação de fecho disponível, desde que se tenha verificado nos 15 dias anteriores;  
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iii) As acções não admitidas à cotação ou à negociação em mercados regulamentados, são 
valorizadas com base em valores de oferta de compra, difundidos por um market maker da 
sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em que se esteja a 
proceder à valorização da carteira do OIC; e 

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

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

   
As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 
anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas  
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 

 
  Os dividendos e os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento são registados 

quando atribuídos/recebidos na rubrica “Rendimento de títulos e outros activos”, da 
demonstração dos resultados. 

 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 

 
 c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OIC pelo 

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

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

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

 
 d) Comissão de subscrição 
 
 O OIC está isento de comissão de subscrição. 
 
 e) Comissão de resgate 
 

Conforme referido na Nota 2, a partir de Novembro de 2013, a comissão de resgate passou a 
ser uma receita do OIC. 

  
 A comissão de resgate é calculada em função do período de permanência da aplicação nos 

termos a seguir indicados: 
 

-  1% para períodos de permanência até 90 dias; 
-  0,5% para períodos de permanência de 91 a 180 dias; e 
-  0% para períodos de permanência superiores a 180 dias. 
 
Adicionalmente, encontram-se isentas de comissões de resgate as transferências para outros 
fundos geridos pela Sociedade Gestora. 

 
 Para efeito de apuramento do valor da comissão de resgate é utilizado o critério FIFO, sendo 

resgatadas as unidades de participação que tiverem sido subscritas há mais tempo. 
 
 f) Comissão de gestão 
 
  A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 

património do OIC.  De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é 
calculada, diariamente, por aplicação de uma taxa anual de 1,25% ao capital do OIC, sendo a 
sua liquidação efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões e taxas”. 
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 g) Comissão de depósito 
 
  A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário.  De acordo com o 

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

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

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

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

Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
 

i) Operações com contratos de “Futuros” 
 
  As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são 

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

 
  A margem inicial é registada na rubrica “Contas de devedores - Devedores por operações sobre 

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

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

pelos fundos de investimento mobiliário em território português são tributados como se de 
pessoas singulares se tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas. 

 
  Juros 
 
  A partir de 1 de Janeiro de 2013, os juros de valores mobiliários e outros valores representativos 

de dívida de emitentes nacionais, bem como os juros de depósitos bancários em instituições de 
crédito no país são tributados por retenção na fonte à taxa de 28% (25% ou 26,5% consoante o 
seu vencimento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de 
Outubro e 31 de Dezembro de 2012, respectivamente).  Adicionalmente, os juros de valores 
mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados 
autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito 
estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 25%. 

 
Mais valias 

 
  A partir de 1 de Janeiro de 2013, as mais-valias realizadas em acções e em contratos de futuros, 

obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 25% 
(21,5% durante o ano de 2012) sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias 
obtidas em cada ano.  Até 31 de Dezembro de 2012, o saldo positivo entre as mais-valias e as 
menos-valias resultante da alienação de acções detidas há mais de um ano estava excluído de 
tributação. 
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  Dividendos 
 
  Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 28% (25% ou 26,5% 

consoante o seu pagamento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 
30 de Outubro e 31 de Dezembro de 2012, respectivamente). 

 
  Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados em 20% sobre o respectivo 

valor ilíquido.  Ao imposto devido sobre esses rendimentos pode ser deduzido um crédito de 
imposto correspondente ao imposto pago no estrangeiro relativamente aos rendimentos em 
causa.  Existindo uma convenção para eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o 
país onde os rendimentos são obtidos que não exclua os fundos de investimento, o crédito de 
imposto não pode exceder o imposto pago nesse país nos termos previstos pela convenção. 
 
Unidades de participação 

 
  Os rendimentos (resgates e distribuições) respeitantes a unidades de participação estão isentos 

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

 
  Comissões 
 
 As comissões de subscrição e resgate são sujeitas a tributação, à taxa de 25%. 
 

Impostos diferidos 
 
  No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado 

para 2013, nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos 
Fundos de Investimento Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e 
outros instrumentos de dívida, a CMVM veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a 
obrigatoriedade do registo de impostos diferidos passivos sobre as mais-valias potenciais 
líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 1 de Abril de 2013, utilizando como 
referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no balanço em 31 de Março de 
2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias potenciais líquidas 
geradas até aquela data. Relativamente às mais-valias potenciais líquidas geradas até 31 de 
Março de 2013, o respectivo impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem 
alienados.  Deste modo, para os títulos adquiridos e para os títulos em carteira com mais-valias 
potenciais líquidas geradas após 1 de Abril de 2013, o OIC passou a registar impostos diferidos 
passivos sobre aquelas mais-valias assumindo a compensação de mais e menos valias 
potenciais.  Os impostos diferidos passivos representam um encargo para o Fundo e são 
registados na demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do exercício – Provisões 
para encargos” ou “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por 
contrapartida da rubrica do balanço “Provisões para encargos” (Nota 7). 
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5. COMPONENTES DO RESULTADO 
 

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, as componentes do resultado do OIC apresentam o 
seguinte detalhe: 

 

Ganhos de Capital Ganhos com Carácter de 
Juro

Natureza Mais Valias Soma Juros 
Vencidos

Juros 
Decorridos

Rendimento 
de Títulos

Soma

Potenciais Efectivas

(Nota 3) (Nota 18)

Operações "à vista"

Acções e direitos 3.787.755 43.908.897 47.696.652 - - 846.438 846.438

Unidades de participação - 1.944.160 1.944.160 - - - -

Depósitos - - - 2.100 194 - 2.294

Operações "a prazo"

Cotações

    Futuros - 2.740.326 2.740.326 - - - -

Total 3.787.755 48.593.383 52.381.138 2.100 194 846.438 848.732

Proveitos e ganhos

 
 

Perdas de Capital Juros e Comissões Suportados
Natureza Menos Valias Soma Soma

Potenciais Efectivas

(Nota 3) (Notas 19 e 20)

Operações "à vista"

Acções e direitos 457.656 41.785.450 42.243.106 - - -

Unidades de participação - 1.637.449 1.637.449 - - -

Depósitos - - - 16 - 16

Operações "a prazo"

Cotações

    Futuros - 2.430.917 2.430.917 - - -

Comissões

De gestão - - - 284.760 31.097 315.857

De depósito - - - 5.695 622 6.317

Taxa de supervisão - - - 3.683 395 4.078

Taxa de operações de bolsa - - - 672 - 672

Taxa de corretagem - - - 51.251 - 51.251

De extrapatrimoniais - - - 7.528 - 7.528

Total 457.656 45.853.816 46.311.472 353.605 32.114 385.719

Juros vencidos 
e comissões

Juros e 
comissões 
decorridos 

Custos e perdas
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7. MOVIMENTO NAS PROVISÕES 
 

O movimento nas provisões ocorrido no exercício de 2013 foi tal como segue:  
 

Saldo em Saldo em
31.12.2012 Aumento Redução 31.12.2013

Provisões para encargos (Nota 4) -            3.191.650 (2.506.664) 684.986
 

 
9. IMPOSTOS E TAXAS 
 
 Os montantes registados nesta rubrica apresentam a seguinte composição de acordo com o tipo de 

rendimento gerador da tributação: 
 
   2013 2012 
 Impostos pagos em Portugal 
 . Impostos directos:  
  -  Dividendos de acções nacionais 234.478 179.950 
  -  Impostos sobre contratos de futuros 75.470 3.440 
  -  Mais valias em ETF´s 28.343 - 
  -  Dividendos de acções estrangeiras 1.804 - 
  -  Juros de depósitos à ordem 642 892 
  -  Comissões de resgate 434 - 
   ----------- ----------- 
    341.171 184.282 
    ----------- ----------- 
 . Impostos indirectos: 
  -  Imposto do Selo 1.837 1.057 
   ------- -------- 
 Impostos pagos no estrangeiro 
  -  Dividendos de acções estrangeiras 1.353 - 
   ----------- ----------- 
   344.361 185.339 
   ====== ====== 
 
13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 
 

Em 31 de Dezembro de 2013, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais

Futuros Opções

Acções 25.267.201 4.960.872 -                30.228.073

SaldoMontanteAcções e Valores Similares
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OIC durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013 apresentam a seguinte 

composição: 
 

Encargos Valor % VLGF

Comissão de Gestão Fixa 315.857 1,250%
Comissão de Depósito 6.317 0,025%
Taxa de Supervisão 4.078 0,016%
Custos de Auditoria 1.118 0,004%

TOTAL 327.370

TAXA DE ENCARGOS CORRENTES 1,30%
 

 
No seguimento da publicação do Regulamento da CMVM n.º 5/2013, em 9 de Setembro de 2013, e 
de acordo com o seu artigo 68º, a taxa global de custos passou a ser denominada taxa de encargos 
correntes e consiste no quociente entre a soma da comissão de gestão fixa, comissão de depósito, 
taxa de supervisão, custos de auditoria e outros custos correntes, num dado período, e o seu valor 
líquido global médio nesse mesmo período.  Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes 
de um Fundo que preveja investir mais de 30% do seu valor líquido global noutros fundos inclui as 
taxas de encargos correntes dos fundos em que invista.  Por outro lado, a taxa de encargos correntes 
não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de gestão; (ii) custos de 
transacção não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de participação; (iii) 
juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de instrumentos financeiros derivados. 

 
17. TERCEIROS - ACTIVO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
   2013 2012 
 
 Operações de bolsa a regularizar 3.423.093 66.356 
 Devedores por operações sobre futuros: 
 . Margem inicial 945.000 466.250 
 Comissões de resgate 1 - 
 Juros a receber de depósitos à ordem - 59 
   -------------- ----------- 
   4.368.094 532.665 
   ======== ====== 
 
 As operações de bolsa a regularizar correspondem a vendas de títulos que se encontravam 

pendentes de liquidação financeira. 
 

Em 31 de Dezembro de 2013, os juros a receber de depósitos à ordem encontram-se registados na rubrica 
“Acréscimos de proveitos” (Nota 18). 
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18. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ACTIVO 
 

Em 31 de Dezembro de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
   2013 2012 
 Acréscimos de proveitos: 
 . Juros de depósitos à ordem (Notas 5 e 17) 194 - 
      -----   ----- 
 Outros acréscimos e diferimentos: 
 . Operações pendentes de liquidação de contratos de futuros 1.512 - 
      -------  ----- 
  1.706 - 

 ==== ===  
19. TERCEIROS - PASSIVO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
    2013 2012 
 
 Resgates a pagar aos participantes 57.410 197.959 
    --------- ----------- 
 
 Comissão de gestão a pagar (Nota 5) 31.097 21.963 
 Comissão de depósito a pagar (Nota 5) 622 439 
 Custos de auditoria a pagar 447 683 
    ---------- --------- 
    32.166 23.085 
    ---------- --------- 
 
 Outras contas de credores: 
 . Operações de bolsa a regularizar 1.012.191 153.863 
 . Imposto a liquidar sobre mais valias de ETF´s 63.081 - 
 . Operações pendentes de liquidação de contratos de futuros 40.731 3.440 
 . Imposto a liquidar sobre dividendos de acções 1.804 - 
 . Imposto a liquidar sobre comissões de resgate 434 - 
   ------------- ----------- 
   1.118.241 157.303 
    ------------- ----------- 
  1.207.818 378.347 
  ======= ====== 
 
 As operações de bolsa a regularizar correspondem a compras de títulos que se encontravam 

pendentes de liquidação financeira. 
 
20. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 
 
 Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 
   2013 2012 
 
 Outros acréscimos e diferimentos: 
 . Taxa de supervisão a pagar – Dezembro (Nota 5) 395 282 
 . Operações de liquidação de contratos de futuros - 1.865 

  ----- ------- 
  395 2.147 
  === ==== 
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21. OUTROS ASSUNTOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o conjunto de valores mobiliários e instrumentos do mercado 
monetário que, por emitente, representam mais de 5% do valor líquido global do OIC representam 
40,56% do  valor líquido global do OIC, o que representa um incumprimento do limite de 40% 
estabelecido no número 3 do artigo nº 142 do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento 
Colectivo.  Este  incumprimento foi regularizado no dia 20 de Janeiro de 2014. 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, o OIC apresenta um investimento de 24,25% do seu valor líquido 
global em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário, depósitos e exposição a 
instrumentos financeiros derivados negociados fora de mercado regulamentado e sistema de 
negociação multilateral junto da mesma entidade, o que conduz ao não cumprimento do limite de 
20% estabelecido no número 8 do artigo nº 142 do Regime Jurídico dos Organismos de Investimento 
Colectivo.  Este incumprimento foi regularizado no dia 22 de Janeiro de 2014. 
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