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1. Enquadramento Macroeconómico 
 

Economia Mundial 

Em janeiro de 2015, o FMI veio rever em baixa as suas previsões de crescimento da economia mundial em 0.3 
p.p. para 2015 e 2016, respetivamente para os 3,5% e 3,7%, face ao World Economic Outlook (WEO) de outubro 
de 2014, em ligeira aceleração face ao crescimento de 2014 (+3,3%), que terá mantido o ritmo do ano anterior. O 
FMI considera que a economia global está perante um novo período de fraco crescimento e elevado desemprego, 
sendo que o crescimento económico preconizado pelo G20 (o grupo das 20 maiores economias do mundo) para 
os próximos cinco anos é insuficiente para criar todos os empregos necessários, apontando assim para uma 
retoma mundial desigual e frágil. O FMI defendeu também que as políticas orçamentais devem ser adaptadas às 
circunstâncias de cada país, devendo ser "amigas”, quanto possível, do crescimento e da criação de emprego. A 
recuperação da atividade económica tem sido, assim, desigual, com os EUA e o Reino Unido a registarem um 
crescimento robusto ao longo dos últimos trimestres, num contexto de fraco crescimento económico na Zona Euro 
e no Japão e de uma desaceleração do crescimento nos BRIC, à exceção da Índia. Em todo o caso, a China 
deverá evitar em 2015 um abrandamento pronunciado, as economias desenvolvidas deverão acelerar pelo 3º ano 
consecutivo, enquanto as economias em desenvolvimento correm o risco de abrandar pelo 5º ano consecutivo. 
Deverão observar-se fracas pressões inflacionistas a nível global, quer devido ao fraco crescimento, quer devido à 
descida do preço do petróleo. A política monetária deverá ser conduzida de uma forma assimétrica: se, por um 
lado, os preços dos ativos financeiros têm implícitas subidas de taxas de juro nos EUA e no Reino Unido, por 
outro lado, os bancos centrais do Japão e da Zona Euro têm em curso programas de quantitative easing. 

Zona Euro 

Dando continuidade ao processo de gradual recuperação económica em curso na região, iniciado no 2º trimestre 
de 2013, a economia da Zona Euro terminou o ano de 2014 com um crescimento médio anual do PIB de 0,9%. A 
região regressou assim aos crescimentos anuais depois de dois anos a contrair (-0,4% em 2013), que tinham, 
em grande medida, resultado dos efeitos das políticas de consolidação orçamental levadas a cabo por uma boa 
parte dos Estados-Membros, designadamente em países com maior dimensão, como Itália e Espanha, na 
sequência da crise da dívida soberana na região. As disparidades geográficas continuaram a ser bastante 
evidentes, inclusive entre as maiores economias da região, com a Alemanha a terminar o ano num nível de 
atividade já bastante acima do atingido antes da Grande Recessão (+3,9% acima dos níveis do 1º trimestre de 
2008), ao passo que a Itália e a Espanha fecharam o semestre ainda 9,4% e 5,3% abaixo dos máximos 
históricos (observados, respetivamente, no 1º trimestre de 2008 e no 2º trimestre de 2008). França também 
terminou o ano com níveis de atividade acima dos anteriores máximos históricos (+1,4% acima dos níveis 
máximos do 1º trimestre de 2008), mas tendo acabado por ter dos piores desempenhos económicos ao longo do 
ano, crescendo apenas 0,4%, apenas melhor que o apresentado pela Itália (-0,4%) e com a Alemanha a 
destacar-se pela positiva (+1,6%), seguida de Espanha (+1,6%). 
 
Refletindo a gradual recuperação da atividade económica observada ao longo do ano, a taxa de desemprego 
deu em 2014 continuidade à tendência de descida iniciada no último trimestre de 2013, tendo descido de 11,8% 
em dezembro de 2013 para 11,4% em dezembro 2014, mas ficando apenas a 0,6 p.p. dos níveis máximos 
históricos desde o início da série (julho de 1990) observados entre fevereiro e setembro de 2013, continuando a 
dar conta de um mercado laboral ainda bastante deteriorado. 
 
A taxa de inflação homóloga registou uma diminuição de 0,8%, em dezembro de 2013, para -0,2%, no final de 
2014, que representava um mínimo desde setembro de 2009 (-0,3%), tendo entretanto diminuído ainda mais já 
no primeiro mês de 2015, para -0,6%. A inflação continuou a distanciar-se cada vez mais da barreira de 2,0% (o 
objetivo do BCE), após se ter situado persistentemente acima entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012. Já 
a inflação subjacente (i.e., excluindo produtos alimentares não transformados e energia) cifrou-se em 0,7% em 
dezembro de 2014, no mesmo nível observado no final de 2013, tendo entretanto descido ligeiramente para 
0,5% já em janeiro de 2015, mas encontrando-se acima da inflação geral e a permitir, de certa forma, afastar os 
cenários mais extremistas de caída numa situação de deflação. Com o objetivo de combater o risco de inflação 
baixa durante um período demasiado longo de tempo e de dinamizar os fluxos de crédito à economia real, o 
Banco Central Europeu (BCE) adotou ao longo de 2014 várias medidas expansionistas, começando por cortar 
a taxa de referência em 0,5 p.p. no 1º trimestre para os 0,25%, voltando em junho de 2014 a lançar mais 
estímulos, cortando novamente a refi rate de 0,25% para 0,15% e colocando a taxa de depósitos num valor 
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negativo (-0,10%), anunciando ainda um conjunto de medidas não convencionais, com destaque para as 
targeted longer-term refinancing operations – TLTRO. Depois destas medidas adotadas não terem sido 
suficientes para ir ao encontro dos objetivos, o BCE anunciou mais medidas em setembro de 2014, cortando 
novamente a refi rate de 0,15% para 0,05%, colocando a taxa de depósitos num valor ainda mais negativo (-
0,20%), e anunciando mais medidas não convencionais, tendo em outubro e novembro do mesmo ano 
arrancado, respetivamente, um novo programa de compra de covered bond (CBPP3), essencialmente de dívida 
hipotecária, e um programa de compra de dívida titularizada (asset-backed securities - ABS). Já em 2015 (na 
reunião de 22 de janeiro), a autoridade manteve as taxas diretoras, mas decidiu lançar um plano alargado de 
compra de ativos, por um montante total de 60 mil milhões de euros por mês, a vigorar entre março de 2015 até, 
pelo menos, setembro de 2016, confirmando o lançamento do pacote de estímulos já antecipado pelo mercado e 
numa dimensão até superior à que se vinha comentando. Este programa inclui dívida soberana, das agências e 
das instituições europeias, e o montante avançado inclui também os programas já em curso de compra de ABS e 
covered bonds. 

Portugal 

A economia deu início ao processo de recuperação económica no 1º trimestre de 2013, regressando aos 
crescimentos em cadeia do PIB e começando gradualmente a inverter a queda que vinha a ser observada desde 
o final de 2010. O início de 2014 acabou por ficar marcado por uma redução do PIB, que contraiu 0,4% em 
cadeia, pese embora com esse mau arranque a ter subjacente alguns fatores de natureza temporária, que 
acabaram por ser quase totalmente revertidos logo no trimestre seguinte. Entre a série de fatores temporários 
que afetaram negativamente a atividade no 1º trimestre, destaque para: i) as condições meteorológicas 
excecionalmente adversas, que prejudicaram diversas atividades, como a pesca, a agricultura e a construção; ii) 
o encerramento durante metade do trimestre para manutenção da refinaria de Sines da Galp, penalizando as 
exportações do país atendendo ao seu peso nas mesmas. Em termos médios anuais, 2014 marcou o regresso 
da economia ao crescimento, com o PIB a expandir 0,9% (-1,4% em 2013), perspetivando-se uma aceleração do 
crescimento para 1,6% em 2015. A recuperação económica tem sido alimentada pelas exportações - a melhor 
parte do ajustamento económico em curso -, que terminou 2014 20,9% acima dos níveis pré-programa (2010), 
apesar de um crescimento mais modesto em 2014 (+3,0%, depois dos +6,4% em 2013), com a procura interna a 
ser responsável em 2014 pelo retorno de PIB aos crescimentos, apresentando um contributo positivo de 2,0 p.p. 
(-1,1 p.p. no caso das exportações líquidas). O investimento em capital fixo (FBCF) regressou aos crescimentos 
(+2,3%) em 2014, depois de ter vindo sucessivamente a contrair desde 2009 – no 2º trimestre de 2013 situou-se 
mesmo em níveis mínimos desde o início de 1989, e, como proporção do PIB, no menor valor da série iniciada 
em 1978. Também o consumo privado cresceu (+2,1%), após três anos de quedas (-1,4% em 2013).  

O ano de 2014 ficou marcado pela conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) 
acordado em maio de 2011 com a troika, uma conclusão que ocorreu formalmente no dia 17 de maio e que 
constituiu um momento importante na evolução da economia portuguesa. Durante o período de execução do 
PAEF registaram-se progressos assinaláveis na correção de um conjunto de desequilíbrios macroeconómicos e 
foram implementadas medidas de caráter estrutural em múltiplas áreas. Não obstante esses progressos, o 
regresso da economia portuguesa ao financiamento de mercado foi-se procedendo de forma gradual – em abril 
de 2014, ainda sob o PAEF, o país realizou com sucesso o 1º leilão de dívida (a 10 anos) não sindicalizada (sem 
o apoio de um sindicato bancário de tomadores da dívida). O processo de ajustamento orçamental continuou 
ao longo do ano de 2014, com os dados na ótica da contabilidade nacional a reportarem um défice orçamental 
de 4,9% do PIB nos 3 primeiros trimestres de 2014, em forte melhoria face ao défice contabilizado no período 
homólogo de 2013 (-5,7% do PIB). Têm sido alcançados importantes excedentes primários, num contexto de 
manutenção das receitas e de diminuição da despesa, com o Governo a estimar que o défice orçamental em 
2014 possa ter ficado abaixo dos 4,8% do PIB (com a meta do défice a ser revista dos anteriores 4,0%, devido à 
adoção das novas regras contabilísticas europeias, SEC 2010, não refletindo uma derrapagem, mas sim o 
impacto destas alterações contabilísticas, o que levou à aceitação destes novos números por parte da troika), 
beneficiando de uma melhor execução orçamental em 2013 (com efeitos de carry-over também para 2014) e de 
uma receita fiscal acima do previsto. Para 2015, o Orçamento de Estado para 2015 contempla um défice de 
2,7%, um défice que tem sido considerado otimista pelas organizações internacionais, mas podendo registar-se 
um valor um pouco abaixo do limite de 3,0% dos tratados da UEM.  
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A correção dos desequilíbrios externos foi uma das características mais marcantes do processo de 
ajustamento da economia portuguesa, decorrente, em grande medida, da evolução da balança comercial de 
bens e serviços, que de acordo com os dados do Banco de Portugal a preços correntes em 2012 regressou aos 
excedentes (o 1º superavit comercial desde 1944), tendo o excedente subido em 2013, mas encurtado em 2014, 
em grande medida explicado pelo forte acréscimo das importações associado à recuperação da procura interna, 
nomeadamente à reposição de stocks. Quando a troika entrou em Portugal, tínhamos um elevado desequilíbrio 
externo (em 2010 o défice da balança corrente foi de -10,1% do PIB), que foi completamente anulado em 2013, 
quando o saldo da balança corrente registou um excedente de 0,7% do PIB, tratando-se então do 1º excedente 
desde 1969 (+0,1%), e do maior desde, pelo menos, 1960. Em 2014 observou-se um novo excedente da balança 
corrente, em ligeira diminuição, para 0,3%, refletindo o já referido pior desempenho da balança comercial, mas 
representando o 2º excedente desde 1969 e perspetivando-se um aumento do excedente no corrente ano. 

As difíceis condições de financiamento da República Portuguesa observadas durante grande parte do processo 
de ajustamento da economia portuguesa estenderam-se ao setor bancário, tendo provocado um aumento da 
poupança forçada das famílias, que se juntou à preponderante poupança por motivos de precaução, levando a 
que a taxa de poupança passasse de 7,5% em 2011 para 10,1% em 2013. Entretanto, a melhoria das 
condições de financiamento da economia em 2014 e a recuperação do consumo privado levaram a uma ligeira 
redução da taxa de poupança, tendo descido para 9,7% no 3º trimestre, estimando-se que tenha terminado o ano 
de 2014 sensivelmente neste nível.  

Um dos aspetos mais gravosos do processo de ajustamento económico e financeiro no país foi o seu impacto no 
mercado laboral – que só não foi superior porque paralelamente se observou um aumento da emigração –, o 
qual, não obstante igualmente em recuperação, continua a evidenciar níveis de desemprego bastante elevados. 
A intensa deterioração deste mercado ao longo dos últimos anos foi refletindo e, subsequentemente, 
amplificando a recessão económica, com a queda do investimento a traduzir-se num contínuo agravamento da 
taxa de desemprego, mas com esta taxa a iniciar um ciclo descendente a partir do 2º trimestre de 2013, 
acompanhando a recuperação da economia, iniciada no trimestre anterior. A taxa de desemprego deu em 2014 
continuidade a esse ciclo, tendo passado dos 15,3% observados no 4º trimestre de 2013 para 13,5% no final de 
2014, permanecendo em níveis elevados, mas sensivelmente em mínimos desde o 3º trimestre de 2011 
(atingidos no 3º trimestre de 2014, quando se cifrou em 13,1%) e a uma distância razoável do pico máximo de 
17,5% das séries trimestrais do Banco de Portugal (BdP) iniciadas em 1977 observado no 1º trimestre de 2013. 
Em termos médios anuais, a taxa de desemprego foi de 13,9% em 2014, diminuindo intensamente face aos 
16,2% observados em 2013, e perspetivando-se uma nova redução para 12,9% em 2015.  

O ano de 2014 foi também marcado pelo colapso do BES e do GES, que acabaram por ditar a queda de um 
dos maiores grupos económicos e financeiros em Portugal. A apresentação dos resultados do 1º semestre de 
2014, que ditaram perdas para o BES no valor de 3,577 mil milhões de euros (mM€), os quais ficaram 
largamente acima dos valores previsíveis, levaram o BdP a aplicar uma medida de resolução. O BdP anunciou a 
3 de agosto uma injeção de 4,9 mM€ no BES para o capitalizar, através do Fundo de Resolução Bancário, e o 
fim daquela instituição, com a separação do banco fundado pela família Espírito Santo entre um bad bank (banco 
mau), em que ficam os ativos tóxicos, e o Novo Banco (banco bom), que reúne os ativos não tóxicos e, do lado 
do passivo, os depósitos dos clientes. Estes acontecimentos ditaram também uma desvalorização significativa 
nas diferentes classes de ativos em Portugal, com o spread da dívida pública portuguesa a disparar quando se 
verificaram estes acontecimentos. Todavia, até ao final do ano, os juros da dívida pública continuaram a ser 
bastante beneficiados com as medidas já adotadas pelo BCE e com as expectativas de novas medidas. 

A inflação, medida pela variação média anual do índice de preços no consumidor (IPC), foi de -0,3% em 2014, 
diminuindo face ao crescimento de 0,3% de 2013 e depois de no ano anterior já ter registado uma forte 
desaceleração (+2,8% em 2012). Excetuando o ano de 2009 (-0,8%), trata-se da primeira situação de inflação 
negativa desde a registada em 1954 (-1,9%), em grande medida devido à queda dos produtos energéticos (-
1,4% vs -0,7% em 2013), especialmente devido à diminuição dos preços dos combustíveis. Em 2014, os preços 
dos serviços aumentaram 0,8% (+0,7% em 2013), enquanto os preços dos bens diminuíram 1,1% (0,0% em 
2013).  
 
MERCADOS FINANCEIROS 
 

O sentimento de mercado foi positivo ao longo de 2014, num contexto de lançamento de novos estímulos por 
parte do BCE, do Banco do Japão (BoJ) e, mais no final do ano, do Banco Popular da China (PBoC). Assistiram-
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se a movimentos positivos nos índices acionistas dos EUA, Índia, China e Japão e tendencialmente negativos na 
Europa, à exceção de alguns países, nomeadamente, da Alemanha e de Espanha, que acabaram por suportar 
uma ligeira subida do Eurostoxx 50. Ao longo do ano, o sentimento de mercado foi penalizado pelo risco 
geopolítico, nomeadamente pela crise entre a Ucrânia e a Rússia e pela contínua tensão no Médio Oriente.  

Ao nível das expectativas das taxas de juro, a Fed terminou o seu programa de compra de ativos, depois de 3 
rondas de quantitative easing (QE), que durava desde setembro de 2012 no caso de ativos colateralizados por 
créditos à habitação (MBS) e desde dezembro de 2012 no caso da dívida pública. Ainda assim, a Fed manteve 
uma postura ainda cautelosa, afirmando na última reunião de 2014 que será paciente quanto ao momento em que 
subirá os juros. Como referido, o BCE adotou ao longo do ano várias medidas expansionistas. Na China, o menor 
ímpeto económico, bem como a contínua desaceleração do ritmo de crescimento dos preços, levou o PBoC a 
cortar a taxa de juro de referência nos depósitos e nos empréstimos, pela 1ª vez desde 2012, em 40 p.b. e 25 p.b., 
para, respetivamente, 5,60% e 2,75%. Já o Banco Central da Rússia (CBR) veio ao longo do ano a adotar uma 
política monetária restritiva, subindo por 6 vezes a key rate, em virtude das pressões inflacionistas e do colapso do 
rublo, com a última subida a ocorrer em 16-dez, aumentando-a em 650 p.b. para 17,00%, o maior aumento desde 
a crise de 1998, sendo que no início de 2015 fez um ajuste, cortando a taxa para 15,00%.  

Ao nível da crise do euro, a pressão dos mercados continuou a diminuir, depois de, em 2013, ter sido afastado o 
cenário de saída de países da Zona Euro (que a partir do final de 2014 foi reaberto no que à Grécia diz respeito). 
Entre os países periféricos, ao nível do ajustamento orçamental, as execuções continuaram difíceis, perante a 
dureza das metas impostas, mas relativamente próximas dos objetivos traçados. Portugal e Irlanda saíram de 
forma bem-sucedida dos seus programas de assistência financeira, não obstante continuarem ainda sobre um 
programa de monitorização até amortizar grande parte da dívida. É de salientar também as já referidas diferentes 
medidas de natureza expansionista encetadas pelo BCE com o intuito de estimular o crescimento económico e 
evitar eventuais riscos de deflação.  

As yields da dívida pública de referência observaram movimentos descendentes na Alemanha e mistos nos 
EUA. O movimento de descida das yields na Alemanha em relação ao final de 2013 (-139 p.b. nos 10 anos, para 
0,541%, e -31 p.b. nos 2 anos, para um inédito valor negativo de -0,098%) terá estado associado, 
designadamente, às novas medidas expansionistas do BCE e aos dados menos animadores conhecidos para a 
região ao longo do ano, bem como as perspetivas ainda um pouco debilitadas para 2015, que terão levado os 
investidores a privilegiarem esta classe de ativos de menor risco. Nos EUA, as yields subiram no curto prazo (+28 
p.b., para 0,665%) em resultado do facto de os mercados anteciparem subidas de taxas por parte da Fed em 
2015, mas as taxas de longo prazo desceram (-86 p.b., para 2,171%), sobretudo devido ao efeito de contágio das 
baixas yields na Alemanha, para mais num contexto de dados significativamente favoráveis para os EUA ao longo 
dos vários trimestres, bem como o respetivo término do programa de compra de ativos por parte da Fed. As yields 
dos bunds a 10 anos fizeram durante o período mínimos históricos, ao passo que as dos treasuries a 10 anos 
continuaram distantes face aos mínimos históricos de julho de 2012 (1,38%). 

O sentimento de descidas foi também observado no Mercado Monetário Interbancário (MMI), onde as taxas 
Euribor registaram mínimos históricos em todos os prazos, largamente potenciadas pelos cortes de taxas do BCE, 
tendo a refi rate descido 20 p.b. em 2014. As taxas Euribor nos prazos de 3, 6 e 12 meses desceram em 2014 21 
p.b., 22 p.b. e 23 p.b., para respetivamente, 0,078%, 0,171% e 0,325%. 

Os spreads da dívida pública dos chamados países periféricos da Zona Euro face aos bunds diminuíram em 
todos os casos (com a exceção a ser a Grécia, ainda que para os prazos mais curtos, nomeadamente os 2 anos, 
o spread tenha diminuído significativamente, em 236 p.b.), beneficiando sobretudo da postura expansionista do 
BCE, de uma tendência de melhoria da conjuntura económica e da execução orçamental desses países e, no 
geral, da continuação do aumento da confiança dos investidores na resolução da crise do euro. É de realçar a 
evolução dos spreads de Portugal e Espanha, que diminuíram em 2014, respetivamente, 206 p.b. e 115 p.b.. no 
prazo de 10 anos e 260 p.b. e 79 p.b. nos 2 anos. As yields a 10 anos de Espanha (+1,611 %), Itália (+1,890%), 
Irlanda (+1,250%) e Portugal (+2,687%) fizeram mínimos históricos ao longo do ano de 2014, com as yields a 
encetarem um caminho de redução a partir do 1º trimestre. 

Durante o ano de 2014, registaram-se movimentos mistos nos principais índices acionistas mundiais, com 
comportamentos positivos nos EUA, Ásia e América Latina (com a exceção a ser a queda do Ibovespa), e 
tendencialmente negativos na Europa. Na Europa, registaram-se subidas apenas na Eslováquia (SKSM: +12,4%), 
em Espanha (IBEX: +3,7%), na Alemanha (DAX: +2,7%) e em Itália (FTSE MIB: +0,2%). Ainda assim, o Eurostoxx 
50 subiu ligeiramente (+1,2%), tendo, no entanto, fechado o ano aquém dos máximos de 6 anos observados em 
meados do ano. As quedas mais acentuadas foram registadas pelo russo RTSI (-45,2%), a maior queda a nível 
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mundial, e pelo português PSI-20 (-26,8%), seguindo-se as descidas, ainda que bastante menores, no húngaro 
BUX (-10,4%), no checo Prague PX (-4,3%), no polaco WSE WIG20 (-3,5%), no britânico FTSE 100 (-2,7%) e no 
francês CAC 40 (-0,5%), ainda que marginal. Nos EUA, o Nasdaq registou a maior subida (+13,4%), tendo 
fechado o ano em máximos de 14 anos. Os índices S&P 500 (+11,4%) e Dow Jones (+7,5%) também subiram, 
ascendendo a níveis máximos históricos. Na Ásia, destaque para a valorização de 52,9% do Shangai Composite 
(China), tendo atingido máximos desde março de 2010, não obstante estar ainda 38,5% abaixo do seu máximo 
histórico atingido em 2007. O Sensex 30 (Índia) avançou uns intensos 29,9% em 2014, tendo atingido um máximo 
histórico em 2014. O Nikkei 225 observou também uma valorização de 7,1%, num contexto de um crescimento 
económico medíocre, mas beneficiando de uma política monetária fortemente expansionista. 

No mercado cambial, a taxa de câmbio efetiva nominal do euro diminuiu 5,0%, depois de ter feito em meados de 
março de 2014 níveis máximos desde junho de 2011. A depreciação da moeda terá essencialmente refletido o 
lançamento dos novos estímulos monetários por parte do BCE, a consequente descida das taxas no MMI e pelo 
facto de os investidores terem estado a considerar a adoção de um programa de QE (algo que se veio a confirmar 
já na reunião de 22 de janeiro de 2015). A moeda única depreciou 12,2% face ao dólar, 6,7% em relação à libra e 
0,1% face ao iene. A cotação euro/dólar cruzou a barreira psicológica dos 1,3 EUR/USD e encerrou em 1,21, 
ligeiramente acima da barreira de 1,20 e em mínimos desde fevereiro de 2006. Por seu lado, o Dollar Index subiu 
(+12,8%), terminando 2014 em máximos desde dezembro de 2005. 2014 acabou por ser o ano do dólar, com a 
moeda americana a ganhar em todas as frentes, apreciando face às principais moedas mundiais (+6,3% face à 
libra; +13,9% em relação ao iene), perante a retirada de estímulos e a expectativa de subida das taxas de juro por 
parte da Fed.  

Os spreads de crédito da dívida privada observaram movimentos mistos, mas tendencialmente descendentes, 
sobretudo nos índices de dívida privada na Zona Euro no mercado spot. Também nos índices de CDS (Credit 
Default Swaps) o comportamento anual acabou por ser misto, refletindo uma certa diminuição da pressão dos 
mercados sobre os países periféricos. O índice Itraxx (5 Anos), o índice de referência para a Zona Euro de CDS 
na classe de investment grade – cuja liquidez é muito superior à do mercado spot e, por isso, constitui o 
benchmark do mercado de crédito –, terminou 2014 em 63 p.b, 13 p.b. abaixo do que tinha fechado em 2013, 
tendo registado em dezembro de 2014 um mínimo desde outubro de 2007. Por seu lado, o Itraxx Cross-Over 
(relativo aos ativos de speculative grade, especialmente sensível ao sentimento de mercado e ao ciclo económico) 
subiu 29 p.b. para 346 p.b, mas tendo em junho de 2014 registado mínimos desde junho de 2007. 

Finalmente, entre as commodities registaram-se desvalorizações praticamente em todas as categorias, com os 
índices compósitos Reuters/Jefferies CRB e S&P GSCI a descerem, respetivamente 17,9% e 33,9%, observando 
ambos os índices em 2014 mínimos desde abril de 2009. Destaque para as energéticas que protagonizaram a pior 
performance em 2014, desvalorizando uns intensos 45,3%, registando em dezembro de 2014 um mínimo desde 
abril de 2009, refletindo essencialmente uma forte desvalorização de 48,3% do preço do petróleo em Londres 
(Brent) e de 45,9% em Nova Iorque (WTI crude), fazendo em ambos os casos mínimos desde abr-09. O spread 
entre o WTI e o Brent desceu de 12,4 para 4,1 dólares em 2014, ficando abaixo da tendência histórica (-5/+5 
USD), fazendo mínimos desde 2010 e mantendo-se distante do máximo de 28 USD em outubro de 2011. 
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ANO Rendibilidade

2008 -40.40%
2009 27.51%
2010 0.25%
2011 -10.44%
2012 -1.01%
2013 7.36%
2014 -0.44%

 
2. Política de Investimento 

 
A política de investimento do Fundo visa a constituição de uma carteira diversificada de ações da União 
Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando no sector da energia. Consideram-se empresas que 
operam no sector aquelas que explorem, produzam, refinem, transportem ou comercializem combustíveis 
fósseis (petróleo, carvão ou gás natural) e seus derivados. Estão ainda incluídas no sector de energia, para 
efeitos de investimentos do fundo, as empresas de energias alternativas, designadamente as energias 
renováveis (eólica, solar, hídrica, etc.) e outras formas de energia térmica (nomeadamente a nuclear). 
 
O fundo detém em permanência mais de dois terços do seu valor líquido global investido em ações cotadas 
no mercado de cotações oficiais de uma Bolsa de Valores de qualquer país da União Europeia, na Suíça 
(Bolsas de Valores de Basileia, Zurique e Genebra) e na Noruega (Bolsa de Valores de Oslo). 
 
O Fundo não pode deter mais de 10% do seu Valor Líquido Global em Unidades de Participação de fundos 
de investimento. 
 
 

3. Rendibilidade do Fundo 
 

A evolução da rendibilidade e risco do Fundo é a seguinte (anos civis): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As rendibilidades foram calculadas baseadas no último dia útil de mercado de cada ano. 

 
Perfil de Risco em 2014: 

 
Baixo Risco  

 
Elevado Risco  

  

1 2 3 4 5 6 7 
 
Remuneração 
potencialmente mais 
baixa  
 

 
Remuneração 
potencialmente mais 
elevada  

 
Os dados históricos 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). 
 
A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo. A categoria de risco mais 
baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco. O perfil de risco do Fundo apresenta 
oscilações que resultam da variação dos ativos em que o Fundo investe. As ações e instrumentos 
negociáveis que confiram o direito de aquisição de ações, pela sua natureza, apresentam oscilações 
significativas de preço, pelo que o Fundo apresenta um risco elevado 
porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que 
varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 
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4. Activos sob gestão, número/valor unitário de unidades de participação 
 

 
O valor total da carteira do Fundo era, a 31 de Dezembro de 2014, de 6,7 milhões de Euros. 
 
A composição da carteira do Fundo, no final de 2014 está discriminada no Anexo 1 deste Relatório. 
 
O número de unidades de participação em circulação, o seu valor unitário e o valor líquido global do Fundo 
no final de cada um dos últimos 5 anos civis, são os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comissões suportadas pelos participantes do Fundo 

 
As comissões cobradas aos participantes do Fundo são as seguintes: 
 

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

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

 
 
 
6. Custos e Proveitos do Fundo 

 
Os Custos e Proveitos do Fundo nos três últimos anos civis são os seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Líquido Valor da unidade Nº Up´s

Anos global do fundo de participação em circulação

2010 11 599 258,00 42,6590 271 906,4825

2011 8 895 637,00 38,5339 230 852,4297

2012 7 909 809,92 38,1421 207 377,3485

2013 7 475 635,01 40,9480 182 564,0478

2014 6 724 889,88 40,7661 164 962,8046

Proveitos 4 157 328,47 3 234 540,51 3 131 502,04

Custos 4 247 116,47 2 703 737,92 3 146 541,34

Res. Líquido -89 788,00 530 802,59 -15 039,30

20142012 2013
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Dos quais destacamos os seguintes custos suportados pelo Fundo: 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisboa, 30 de março de 2014 

 

Comissão de Gestão 120 484,98 111 031,77 111 420,65

Comissão de Depósito 4 154,63 3 828,70 3 842,14

Taxa de supervisão 1 309,38 1 223,61 1 247,86

Custos de auditoria 1 968,00 1 968,00 1 968,00

Comissão de carteira de títulos 13 010,90 1 803,20 1 620,15

2014Custos 2012 2013
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Fundo de Investimento: Montepio Euro Energy 

Composição da Carteira em 2014-12-31 
Valor TotalJuro Corrido Preço Unit. 

Mda Preço Unit.Quantidade
 
Designação 

(EUR) (EUR) (EUR)

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

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port.  818 705

1.1.4 - Ações 

Martifer SGPS SA  5 610 0.19 0.19 30 000 EUR 

EDP Renováveis SA  216 160 5.40 5.40 40 000 EUR 

EDP-Nom.  386 160 3.22 3.22 120 000 EUR 

Galp Energia  210 775 8.43 8.43 25 000 EUR 

 818 705

1.3 - Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE  5 496 370

1.3.4 - Ações 

TOTAL SA  510 240 42.52 42.52 12 000 EUR 

REPSOL SA  155 450 15.55 15.55 10 000 EUR 

BASF SE  314 460 69.88 69.88 4 500 EUR 

E.ON SE  184 535 14.20 14.20 13 000 EUR 

ENI SPA  348 240 14.51 14.51 24 000 EUR 

ENEL SPA - 2001  295 680 3.70 3.70 80 000 EUR 

RWE AG  102 600 25.65 25.65 4 000 EUR 

IBERDROLA SA  268 656 5.60 5.60 48 000 EUR 

BP PLC  422 134 5.28 4.11 80 000 GBP 

A2A SPA  46 063 0.84 0.84 55 000 EUR 

FORTUM OYJ  125 790 17.97 17.97 7 000 EUR 

GDF SUEZ  194 300 19.43 19.43 10 000 EUR 

Royal D. Shell A EUR  636 180 27.66 27.66 23 000 EUR 

RIO TINTO PLC  327 385 38.52 30.00 8 500 GBP 

Electricite de Franc  182 600 22.83 22.83 8 000 EUR 

SOLARWORLD AG  169 13.00 13.00 13 EUR 

BHP BILLITON PLC  258 483 17.83 13.89 14 500 GBP 

ANGLO AMERICAN PLC  169 540 15.41 12.01 11 000 GBP 

AREVA  36 460 9.12 9.12 4 000 EUR 

OMV AG  55 025 22.01 22.01 2 500 EUR 

BG GROUP PLC  233 214 11.11 8.65 21 000 GBP 

NESTE OIL OYJ  100 300 20.06 20.06 5 000 EUR 

SUEZ ENVIRONMENT SA  57 740 14.44 14.44 4 000 EUR 

ACCIONA SA  73 060 56.20 56.20 1 300 EUR 

VINCI SA  113 775 45.51 45.51 2 500 EUR 

ABENGOA SA  21 230 2.12 2.12 10 000 EUR 

ENEL GREN POWER SPA  22 542 1.73 1.73 13 000 EUR 

SBM OFFSHORE NV  48 905 9.78 9.78 5 000 EUR 

ABENGOA SA-B SHARES  36 640 1.83 1.83 20 000 EUR 

GLENCORE PLC  19 181 3.84 2.99 5 000 GBP 

ENCE ENERGIA Y CELUL  52 719 2.07 2.07 25 468 EUR 

Gaztransport et Tech  73 350 48.90 48.90 1 500 EUR 

HERA SPA  9 725 1.95 1.95 5 000 EUR 

 5 496 370

Anexo 1 
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Fundo de Investimento: Montepio Euro Energy 

Composição da Carteira em 2014-12-31 
Valor TotalJuro Corrido Preço Unit. 

Mda Preço Unit.Quantidade
 
Designação 

(EUR) (EUR) (EUR)

1.5 - Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU  258 132

1.5.4 - Ações 

REC SILICON ASA  7 234 0.20 1.78 36 663 NOK 

STATOIL ASA  243 769 14.51 131.20 16 800 NOK 

REC SOLAR AS  7 129 11.28 102.00 632 NOK 

 258 132

 6 573 207

7 - LIQUIDEZ 

7.1 - À vista  216 037

7.1.2 - Depósitos à ordem 

DO Montepio Eur 0.0000%    216 037EUR 

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

9.1 - Valores Activos  4 012

9.2 - Valores Passivos -68 366

-64 354

B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO  6 724 890

 164 962.80 D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 
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ATIVO PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO         Período N Per.N -1 CÓDIGO DESIGNAÇÃO             Períodos

Bruto Mv mv/P Líquido Líquido N N-1

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO OIC
21 OBRIGAÇÕES 61 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 8 248 140,02 9 128 202,21

22 AÇÕES 62 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2 415 982,81 2 271 626,45

23 OUTROS TÍTULOS DE CAPITAL 64 RESULTADOS TRANSITADOS -3 924 193,65 -4 454 996,24

24 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 9 783 141,96 156 376,70 3 366 311,80 6 573 206,86 7 431 564,28 65 RESULTADOS DISTRIBUÍDOS

25 DIREITOS

26 OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA 66 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -15 039,30 530 802,59

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 9 783 141,96 156 376,70 3 366 311,80 6 573 206,86 7 431 564,28 TOTAL DO CAPITAL DO OIC 6 724 889,88 7 475 635,01

OUTROS ATIVOS 48 PROVISÕES ACUMULADAS
31 OUTROS ATIVOS 481 PROVISÕES PARA ENCARGOS 36 854,05 156 239,22

TOTAL DE OUTROS ATIVOS TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 36 854,05 156 239,22

TERCEIROS TERCEIROS
411+...+418 CONTAS DE DEVEDORES 189 016,13 421 RESGATES A PAGAR AOS PARTICIPANTES

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 189 016,13 422 RENDIMENTOS A PAGAR AOS PARTICIPANTES

DISPONIBILIDADES 423 COMISSÕES A PAGAR 9 694,03 10 619,78

11 CAIXA 424+...+429 OUTRAS CONTAS DE CREDORES 21 818,27 22 086,06

12 DEPÓSITOS À ORDEM 216 037,37 216 037,37 35 524,34 43+12 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

13 DEPÓSITOS A PRAZO E COM PRÉ-AVISO TOTAL DOS VALORES A PAGAR 31 512,30 32 705,84

14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 216 037,37 216 037,37 35 524,34 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 ACRÉSCIMOS DE CUSTOS

51 ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 4 012,00 4 012,00 8 475,32 56 RECEITAS COM PROVEITO DIFERIDO

52 DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO 58 OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

58 OUTROS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 59 CONTAS TRANSITÓRIAS PASSIVAS

59 CONTAS TRANSITÓRIAS ATIVAS

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 4 012,00 4 012,00 8 475,32 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 0,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 10 003 191,33 156 376,70 3 366 311,80 6 793 256,23 7 664 580,07 TOTAL DO CAPITAL E DO PASSIVO 6 793 256,23 7 664 580,07

Total do Número de Unidades de Participação 164 962,8046 182 564,0478   Valor Unitário da Unidade de Participação 40,7661 40,9480
Abreviaturas: Mv - Mais Valias;       mv - Menos Valias;       P - Provisões 

O Responsável pela Contabilidade O Responsável pela Gestão

__________________________________ _____________________________________________

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)
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(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS                  Período PROVEITOS E GANHOS                Período
CÓDIGO DESIGNAÇÃO N N-1 CÓDIGO DESIGNAÇÃO N N-1

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS:  JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:

712+713    Da carteira de Títulos e Outros Ativos 812+813    Da carteira de Títulos e Outros Ativos
711+714+717+718    De Operações Correntes 27,79 33,88 811+814+817+818    Outras, de Operações Correntes 401,80 487,40

719    De Operações Extrapatrimoniais 819    De Operações Extrapatrimoniais
COMISSÕES E TAXAS  RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

722+723    Da carteira de Títulos e Outros Ativos 1 620,15 1 803,20 822+…+824/5    Da carteira de Títulos e Outros Ativos 352 680,91 369 186,97
724+…+728    Outras, de Operações Correntes 116 510,65 116 084,08 829    De Operações Extrapatrimoniais

729    De Operações Extrapatrimoniais  GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 832+833    Da carteira de Títulos e Outros Ativos 2 292 004,36 2 786 951,78

732+733    Da carteira de Títulos e Outros Ativos 2 669 964,31 2 176 019,28 831+838    Outras, de Operações Correntes
731+738    Outras, de Operações Correntes 839    De Operações Extrapatrimoniais 110 948,84

739    De Operações Extrapatrimoniais 23 785,29 90 641,24  REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
IMPOSTOS 851    Provisões para encargos 372 974,85 77 914,36

7411+7421    Imposto sobre e Rendimento 79 075,47 83 034,66
7412+7422    Impostos Indiretos
7418+7428    Outros Impostos 

75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751    Provisões para encargos 253 589,68 234 153,58 87    OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 2 491,28
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 1 968,00 1 968,00

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 3 146 541,34 2 703 737,92
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 3 131 502,04 3 234 540,51

781    Valores incobráveis
782    Perdas extraordinárias PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
783    Perdas imputáveis a Exercícios Anteriores 881    Recuperação de Incobráveis
788    Outros Custos e Perdas Eventuais 882    Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 0,00 883    Ganhos de Exercícios Anteriores
884…888    Outros Ganhos Eventuais

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0,00 0,00

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) 530 802,59 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 15 039,30
TOTAL 3 146 541,34 3 234 540,51 TOTAL 3 146 541,34 3 234 540,51

(8x2/3/4//5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Ativos -26 899,19 978 316,27 D-C Resultados Eventuais 0,00 0,00
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 87 163,55 -90 641,24 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 64 036,17 613 837,25

B-A Resultados Correntes -15 039,30 530 802,59 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período -15 039,30 530 802,59

O responsável pela Contabilidade O responsável pela Gestão

  ________________________ ____________________

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE 2014 E 2013
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Período Período
De 2014-01-01 a 2014-12-31 De 2013-01-01 a 2013-12-31

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

RECEBIMENTOS
   Subscrição de unidades de participação 997 491,67 222 005,57
   Comissão de resgate 2 491,28

999 982,95 222 005,57
PAGAMENTOS
   Resgates de unidades de participação 1 733 197,50 1 186 983,07

1 733 197,50 1 186 983,07
Fluxo das operações sobre as unidades do OIC -733 214,55 -964 977,50

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E 
 OUTROS ATIVOS

RECEBIMENTOS
   Venda de títulos e outros ativos 1 057 937,24 756 691,45
   Rendimento de Títulos e outros ativos 300 635,00 308 245,09

1 358 572,24 1 064 936,54
PAGAMENTOS
   Compra de títulos e outos ativos 288 717,11 121 640,17
   Comissões de Corretagem 1 735,77 1 287,79
   Outras taxas e comissões 31,28 254,39

290 484,16 123 182,35
Fluxo das operações da carteira de Títulos 1 068 088,08 941 754,19

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS
   Operações Cambiais 484 216,10 456 840,97

484 216,10 456 840,97
PAGAMENTOS
   Operações Cambiais 497 212,34 461 095,14

497 212,34 461 095,14
Fluxo das operações a prazo e de Divisas -12 996,24 -4 254,17

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS
   Juros de Depósitos Bancários 261,67 317,72
   Outros receb. Operações correntes

261,67 317,72
PAGAMENTOS
   Comissão de Gestão 112 315,56 111 591,11
   Comissão de Depósito 3 872,98 3 847,98
   Impostos e taxas 23 469,39 35 887,84
   Outros pag. Operações correntes 1 968,00 1 722,00

141 625,93 153 048,93
Fluxo das operações de Gestão Corrente -141 364,26 -152 731,21

Saldo dos Fluxos de Caixa do Período 180 513,03 -180 208,69
Disponibilidades no Início do Período 35 524,34 215 733,03
Disponibilidades no Fim do Período 216 037,37 35 524,34

O RESPONSÁVEL PELA O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE GESTÃO

                         __________________

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2014 E 2013

(Montantes expressos em Euros)

Discriminação dos Fluxos
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(Montantes expressos em Euros - €) 

 
INTRODUÇÃO 

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

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

Nota 1 - Quadro 1 - CAPITAL DO FUNDO  
 
O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, desmaterializadas, 
com características iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais conferem 
aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de 
unidades que representam, com um valor inicial mínimo de subscrição de uma unidade de 
participação. 
 
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o exercício de 2014 apresenta o seguinte 
detalhe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Valores em €)
Resultados

Saldo em Distribuição Outros do Saldo em 
Descrição 31-12-2013 Subscrições Resgates de Resultados Exercício 31-12-2014

Valor base 9 128 202,21 1 112 444,69 1 992 506,88 8 248 140,02
Diferença p/ Valor Base 2 271 626,45 (114 953,02) (259 309,38) 2 415 982,81
Resultados distribuídos
Resultados acumulados (4 454 996,24) 530 802,59 (3 924 193,65)
Resultados do período 530 802,59 (530 802,59) (15 039,30) (15 039,30)

7 475 635,01 997 491,67 1 733 197,50 0,00 0,00 (15 039,30) 6 724 889,88

Nº unidades de participação 182 564,0478 22 248,8889 39 850,1321 164 962,8046

Valor da unidade de participação 40,9480 44,8333 43,4929 40,7661
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Nota 1 – Quadro 2 
 

 
 O número de participantes por escalões em 31 de Dezembro de 2014 apresenta o seguinte 
detalhe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1 - Quadro 3 

 
A evolução trimestral do valor do Fundo e do valor da unidade de participação nos exercícios de 
2012 a 2014 foram as seguintes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Participantes por escalão

Escalões Nº Participantes

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

0,5% ≤ Ups < 2% 18
Ups < 0,5% 1246

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

2014 março 7 727 185,31 43,4445 177 863,4688

junho 8 205 866,43 46,0471 178 205,8720

setembro 7 894 174,12 45,0317 175 302,4903

dezembro 6 724 889,88 40,7661 164 962,8046

2013 março 7 603 865,79 37,2780 203 977,1303

junho 7 194 554,01 36,3837 197 741,2879

setembro 7 584 027,82 39,4715 192 139,5549

dezembro 7 475 635,01 40,9480 182 564,0478

2012 março 8 697 916,00 38,8475 223 899,1653

junho 7 814 030,00 35,8089 218 214,7952

setembro 8 183 460,00 38,2288 214 065,0585

dezembro 7 909 810,00 38,1421 207 377,3485
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Nota 2 - Quadro 1 
 

No exercício de 2014, as transações de valores mobiliários efetuados pelo Fundo apresentaram 
a seguinte composição:  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Nota 2 - Quadro 2 
 

 

 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, foram cobradas para o Fundo as 
seguintes comissões de subscrição e resgate: 

 
 
 
 Comissões Cobradas 

Valor € em  €

Subscrições 997 491,67 Isento
Resgates 1 733 197,50 2 491,28

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

Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado

Ações 288 462,78 0,00 857 729,09 0,00 1 146 191,87 0,00
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Nota 3 - Quadro 1 - Inventário da Carteira de Títulos 
 
A carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2014 tem a seguinte composição: 

 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de Dezembro de 2014 

Montepio Euro Energy (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

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

1.1.4 - Ações 

 240 045  5 610.00  5 610.00Martifer SGPS SA -234 435.00

 167 213  216 160.00  216 160.00EDP Renováveis SA  48 947.04

 337 290  386 160.00  386 160.00EDP-Nom.  48 870.00

 285 531  210 775.00  210 775.00Galp Energia -74 756.04

 818 705.00 0.00 818 705.00-309 191.04 97 817.04 1 030 079Sub-Total:  

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

1.3.4 - Ações 

 692 646  510 240.00  510 240.00TOTAL SA -182 406.00

 155 863  155 450.00  155 450.00REPSOL SA -412.50

 319 356  314 460.00  314 460.00BASF SE -4 896.00

 494 924  184 535.00  184 535.00E.ON SE -310 388.53

 632 183  348 240.00  348 240.00ENI SPA -283 943.00

 426 215  295 680.00  295 680.00ENEL SPA - 2001 -130 535.33

 319 094  102 600.00  102 600.00RWE AG -216 494.49

 509 461  268 656.00  268 656.00IBERDROLA SA -240 804.81

 471 583  422 133.78  422 133.78BP PLC -49 448.80

 153 317  46 062.50  46 062.50A2A SPA -107 254.07

 164 097  125 790.00  125 790.00FORTUM OYJ -38 307.00

 333 778  194 300.00  194 300.00GDF SUEZ -139 477.88

 608 556  636 180.00  636 180.00Royal D. Shell A EUR  27 624.43

 367 615  327 384.77  327 384.77RIO TINTO PLC -40 229.79

 563 100  182 600.00  182 600.00Electricite de Franc -380 499.69

 63 401  169.00  169.00SOLARWORLD AG -63 231.60

 385 165  258 483.12  258 483.12BHP BILLITON PLC -126 681.86

 340 448  169 540.38  169 540.38ANGLO AMERICAN PLC -170 907.32

 142 881  36 460.00  36 460.00AREVA -106 421.38

 118 334  55 025.00  55 025.00OMV AG -63 308.58

 278 239  233 213.51  233 213.51BG GROUP PLC -45 025.04

 94 550  100 300.00  100 300.00NESTE OIL OYJ  5 750.00

 58 119  57 740.00  57 740.00SUEZ ENVIRONMENT SA -378.58

 97 369  73 060.00  73 060.00ACCIONA SA -24 309.43

 96 688  113 775.00  113 775.00VINCI SA  17 087.23

 61 976  21 230.00  21 230.00ABENGOA SA -40 746.24

 20 059  22 542.00  22 542.00ENEL GREN POWER SPA  2 483.00

 61 487  48 905.00  48 905.00SBM OFFSHORE NV -12 581.71

 50 581  36 640.00  36 640.00ABENGOA SA-B SHARES -13 941.24

 20 468  19 180.90  19 180.90GLENCORE PLC -1 287.07

A Transportar  6 179 280.95 0.00 6 179 280.95-3 103 108.98 150 761.70 9 131 628
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Nota 3 - Quadro 2 

 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2014 foi o 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 4 – Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 

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

 

(Valores em €)

CONTAS SALDO AUMENTOS REDUÇÕES SALDO
31-12-2013 31-12-2014

Caixa
Depósitos à ordem 35 524,34 216 037,37
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Certif icados de depósito
Outras contas de disponibilidades

Total 35 524,34 216 037,37

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de Dezembro de 2014 

Montepio Euro Energy (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

 57 200  52 718.76  52 718.76ENCE ENERGIA Y CELUL -4 481.24

 67 735  73 350.00  73 350.00Gaztransport et Tech  5 615.00

 10 190  9 725.00  9 725.00HERA SPA -465.00

 5 496 369.71 0.00 5 496 369.71-2 798 864.18 58 559.66 8 236 674Sub-Total:  

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

1.5.4 - Ações 

 134 104  7 233.66  7 233.66REC SILICON ASA -126 870.01

 319 158  243 769.08  243 769.08STATOIL ASA -75 388.74

 63 127  7 129.40  7 129.40REC SOLAR AS -55 997.84

 258 132.14 0.00 258 132.14-258 256.58 0.00 516 389Sub-Total:  

Total  9 783 142  156 376.70 -3 366 311.80  6 573 206.85  0.00  6 573 206.85
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O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos activos que integram o património 
do Fundo será as 17 horas de Lisboa. 

 
O momento do dia relevante para a determinação da composição da carteira, será o mesmo do 
parágrafo anterior, tendo em conta todas as transacções efectuadas até esse momento. 

 
Na aferição dos pressupostos e elementos utilizados na valorização dos activos não cotados 
será utilizado como período de referência o horário de funcionamento da Euronext Lisboa no dia 
da valorização. 
 
 
1.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
1.2.1. Ações 
 
O critério adoptado para a valorização de ações (incluindo direitos susceptíveis de negociação) 
admitidas à cotação ou negociação num mercado regulamentado ou especializado é a utilização 
do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora de referência. 
 
O critério adoptado para a valorização de acções não cotadas (incluindo direitos susceptíveis de 
negociação) será, por ordem de prioridade: 
 
 

- utilização do preço de fecho de mercado de acções idênticas (mesmo emitente e com os 
mesmos direitos e características), ajustado nos casos em que os direitos que conferem 
sejam diferentes (dividendo diferente no ano corrente, por exemplo) por dedução da diferença 
do dividendo, ou, caso não existam acções idênticas; 
 
- utilização de modelos de avaliação universalmente aceites e utilizados, baseados na 
análise fundamental e assentes na metodologia dos fluxos de caixa descontados (utilização 
do consensus de estimativas do cash flow para os próximos dois anos e de uma estimativa 
para o valor residual, descontado a uma taxa que inclua o prémio de risco da empresa), ou 
com base em múltiplos de mercado (múltiplo de resultados, múltiplo de cash flow, dividend 
yield, price to book value, etc.) de empresas comparáveis. 

 
1.2.2. Obrigações 
 
O critério adoptado para a valorização de obrigações admitidas à cotação ou negociação num 
mercado regulamentado ou especializado, excepto na situação descrita no parágrafo seguinte, é 
a utilização do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora de 
referência. 
 
Na falta de condições de transparência, fiabilidade e liquidez que assegurem uma valorização 
adequada dos activos cotados, o critério de valorização adoptado será idêntico ao das 
obrigações não cotadas, conforme descrito abaixo. 

 
Critério adotado para a valorização de obrigações não cotadas: 
 

- utilização de ofertas de compra difundidas para o mercado através de meios de difusão de 
informação financeira, preferencialmente através da Bloomberg. Prioritariamente são 
utilizadas as ofertas das Instituições Financeiras que funcionam como market makers para 
este tipo de activos, podendo recorrer-se também à utilização do Bloomberg Generic. 
 



 

 

 

21

 
- em caso de inexistência ou dificuldade de obtenção daquelas, recorrer-se-á a modelos de 
avaliação, ponderando nomeadamente os seguintes factores: 

� spreads de emissões comparáveis nomeadamente no que respeita à qualidade 
creditícia do emitente, ao sector económico, à maturidade e à estrutura da 
emissão; 

� spreads históricos, com ajustamentos justificados por alterações na qualidade 
creditícia do emitente ou alargamento geral dos spreads de crédito; 

� Liquidez da emissão, tendo em conta nomeadamente a moeda denominadora da 
emissão, o montante emitido, o grau de reconhecimento do emitente e a estrutura 
da emissão; 

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

 
 

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

 
 

2. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  
 
 
2.1. Comissão de gestão 
 
Pelos serviços prestados pela Sociedade Gestora, ao Fundo será imputado diariamente uma 
comissão de gestão de 1,450% anual, calculada sobre o valor global do Fundo, a qual lhe será 
cobrada mensalmente. 
 
 
2.2. Comissão de depósito 
 
Pelo exercício das suas funções de depositário, a entidade depositária terá direito a uma 
comissão de depósito de 0,050% anual, calculada sobre o valor global do Fundo, sendo-lhe 
imputado diariamente e cobrado mensalmente.  
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2.3. Outros encargos 
 
As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do Fundo constituem encargos 
deste (designadamente comissões de corretagem, taxas de bolsa e outros encargos legais e 
fiscais).  
É devida à CMVM uma taxa de supervisão imputada diariamente ao Fundo e cobrada 
mensalmente. 
As despesas com auditorias externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei em vigor, 
constituem também encargos do Fundo. 
 
 
3. Política de rendimentos 
 
O Fundo é um Fundo de capitalização, isto é, não distribui rendimentos, sendo os mesmos 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
 
 

Nota 5 – Os resultados obtidos pelo Fundo no exercício de 2014, apresentaram a seguinte 
composição:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveitos e ganhos (Valores em €)

Ganhos de capital Ganhos com carácter de juro

Mais valias Juros Juros Rendimento 

Natureza Potenciais Efetivas Soma Vencidos Corridos de títulos Soma

Operações à vista

   Ações 2 211 368,23 80 636,13 2 292 004,36 352 680,91 352 680,91

   Depósitos 401,80 401,80

Operações a prazo

Cambiais

   Forw ards 110 948,84 110 948,84

Custos e perdas (Valores em €)

Perdas de capital Juros e comissões suportados

Menos valias Juros Vencidos Juros

Natureza Potenciais Efetivas Soma e comissões Corridos Soma

Operações à vista

   Ações 2 407 202,36 262 761,95 2 669 964,31

   Depósitos 27,79 27,79

Operações a prazo

Cambiais

   Forw ards 23 785,29 23 785,29

Comissões

   De gestão 111 420,65 111 420,65

   De depósito 3 842,14 3 842,14

   Da carteira títulos 1 620,15 1 620,15

   Taxa de supervisão 1 247,86 1 247,86
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Nota 7 – O desdobramento das contas de provisões acumuladas no exercício de 2014, 
apresentaram a seguinte composição: 
 
Provisões sobre Mais – Valias Potenciais 
 
Com a entrada em vigor do Regulamento 1/2013 da CMVM a partir de 1 de Abril de 2013 deve ser 
reconhecido o montante de imposto incidente sobre o saldo positivo entre mais e menos valias que 
potencialmente é devido pelo Fundo. 
 
As regras de reconhecimento de imposto sobre as valias potenciais apenas são aplicáveis às valias 
potenciais geradas a partir de 1 de abril de 2013, utilizando como referência o valor pelo qual se 
encontram inscritos os ativos na carteira do Fundo àquela mesma data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 9 – Impostos e taxas 

 
Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 
pelos Fundos de investimento mobiliário em território português são tributados em sede de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas de acordo com o seguinte detalhe: 
 
Juros 
 
Os juros são tributados à taxa de 28%. 
 
Mais – Valias Realizadas 
 
No apuramento das mais - valias fiscais decorrentes da alienação de títulos, é considerada a 
alienação dos títulos adquiridos há mais tempo (critério FIFO). 
 
Conforme o artº 22ºdos EBF as mais - valias são tributadas à taxa de 25% sobre a diferença 
positiva entre as mais - valias e as menos-valias obtidas em cada ano. 
 
O imposto é registado no momento da realização das mais - valias, não sendo registados 
impostos diferidos. 
 
Dividendos 
 
Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 28%. Os dividendos 
das empresas estrangeiras são tributados a 20% conforme 22º art.º dos EBF. 
 
 
 
 
 

(Valores em €)

CONTAS SALDO AUMENTOS REDUÇÕES SALDO

31-12-2013 31-12-2014

481 - Provisões para encargos

          - Para impostos a pagar 156 239,22 253 589,68 372 974,85 36 854,05
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No exercício de 2014 os montantes registados na rubrica de impostos da demonstração de 
resultados apresenta a seguinte composição de acordo com o tipo de rendimento gerador de 
tributação: 

 
     
   Juros                                  112,61 

Dividendos                 78.962,86 
                     79.075,47 
 
 
 
 
 
 

Nota 11 - EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  
 

Em 31 de Dezembro de 2014, o Fundo detinha as seguintes posições em moeda estrangeira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nota 13 - cobertura do risco de cotações  
 
A cobertura do risco de cotações em 31 de Dezembro de 2014 é a seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GBP Libra Inglesa 1 113 777,50 1 113 777,50
NOK Coroa Norueguesa 2 334 030,79 2 334 030,79

Contravalor em Euros 1 688 068,59 1 688 068,59

Moeda

Ações Extrapatrimoniais
e valores Montante Saldo
similares € Futuros Opções

Ações 6 573 206,85 6 573 206,85
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Nota 15 – DIVERSOS CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO EM DEZEMBRO DE 2014 
 

Os diversos custos imputados ao Fundo em 31 de Dezembro de 2014 são os seguintes: 
 

  

 
 

Percentagem
de VLGF (1)

Comissão de Gestão 111 420,65 1,45%
    Componente Fixa 111 420,65 1,45%
    Componente Variável 0,00 0,00%
Comissão de Depósito 3 842,14 0,05%
Taxa de supervisão 1 247,86 0,02%
Custos de auditoria 1 968,00 0,02%

Total 118 478,65 1,54%

Taxa Encargos Correntes(TEC) 1,54%

(1) Média relativa ao período de referência.

Custos imputados ao Fundo em 2014 Valor (em Euros)
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