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RELATÓRIO DE GESTÃO  
31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
 

BANIF ACÇÕES PORTUGAL 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 

 
 
 
O Banif Acções Portugal – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções, adiante 
designado por Banif Acções Portugal, Fundo ou OIC, é um fundo de acções nacionais, 
gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliário, SA. e iniciou a sua actividade em 5 de Janeiro de 1998. 
 
 
I – ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 
 
De acordo com o FMI, a economia global terá crescido 3,1% em 2015, um desempenho 
abaixo das expectativas iniciais e do ritmo de crescimento no ano anterior, 
condicionado sobretudo pelo abrandamento nos Emergentes, uma tendência que se 
repete há cinco anos consecutivos, e à queda dos preços da energia e outras 
commodities. As economias Desenvolvidas mantiveram assim um crescimento 
modesto, o qual reflecte um baixo crescimento da produtividade, níveis elevados de 
dívida pública e privada e transições demográficas adversas.  
 
A economia dos EUA seguiu um padrão de crescimento heterogéneo ao longo do ano, 
tendo o PIB registado um crescimento real de 2,5%, segundo o FMI. No 1º trimestre, o 
crescimento foi marginal, penalizado por um lado por efeitos transitórios como o 
impacto de condições climatéricas extremamente adversas ou o encerramento de 
portos e, por outro, pelo corte no investimento do sector energético decorrente da 
queda do preço do petróleo. Contudo, a procura interna viria a recuperar nos meses 
seguintes, sobretudo o consumo privado, a beneficiar do dinamismo do mercado de 
trabalho, com a taxa de desemprego a cair para 5,0% no final do ano, e do imobiliário. 
Não obstante, o ritmo de crescimento viria novamente a abrandar nos últimos meses 
de 2015. A procura externa foi condicionada pela força do dólar e incerteza em vários 
mercados Emergentes, enquanto a procura interna sofreu o impacto de uma 
correcção da variação de existências, na sequência da acumulação de inventários. 
Estes factores adiaram progressivamente a decisão da Reserva Federal em iniciar a 
normalização das taxas de juro. A primeira subida de taxas, após um período 
extraordinário de praticamente sete anos de taxas zero, apesar de aguardada mais 
cedo, ocorreu apenas em Dezembro.  
 
Na Europa, o ritmo da recuperação permaneceu moderado, associado a níveis de 
endividamento e crédito malparado persistentemente elevados. De acordo com as 
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previsões de Inverno da Comissão Europeia, a Zona Euro cresceu 1,6% em 2015, tendo 
acelerado do crescimento de 0,9% registado em 2014. No seu conjunto, a UE cresceu 
1,9%, o que compara com 1,4% em 2014.  
Este desempenho foi suportado pelas várias componentes da despesa. O consumo 
privado foi o principal contribuidor, beneficiando da redução dos custos com a energia 
e da melhoria generalizada do mercado de trabalho na região. O investimento privado 
foi favorecido pela redução dos custos de financiamento, enquanto a despesa pública 
registou um ligeiro contributo positivo, num contexto no qual a política fiscal deixou de 
ser restritiva, passando a ser caracterizada como neutral. A procura externa, por fim, 
beneficiou do efeito desfasado da desvalorização do euro, mais significativo durante o 
1º semestre. As exportações resistiram no 2º semestre a um cenário de redução do 
comércio internacional e de maior incerteza em várias economias Emergentes. 
 
O padrão de crescimento Zona Euro continua a ser desigual entre as várias economias. 
Segundo as estimativas da Comissão Europeia, enquanto a Alemanha manteve um 
crescimento similar à média da região (1,7%), a procura interna sustentou um 
crescimento moderado em França (+1,1%) que permitiu à segunda maior economia da 
UEM quebrar um período alargado de estagnação. Na Periferia, vários países 
beneficiaram da implementação de reformas estruturais e obtiveram uma 
recuperação assinalável, casos da Irlanda (+6,9%) e Espanha (+3,2%). Embora em 
menor grau, Itália cresceu 0,8% e interrompeu três anos consecutivos de recessão. Na 
Grécia, um conturbado processo político que voltou a questionar a presença na moeda 
única, o encerramento temporário de todo o sistema financeiro e imposição de 
controlo de capitais levaram o país a nova retracção (-2,3%). 
 
O processo de desinflação continuou em 2015, com os preços a subirem apenas 0,2% 
na Zona Euro (igual à UE) muito condicionados pela forte queda dos preços da energia. 
Retirando as componentes mais voláteis do cabaz de consumo, a alimentação e 
energia, a inflação ficou nos 0,9%, ainda assim muito aquém do objectivo do BCE 
(inferior mas perto de 2%). A persistente ausência de inflação, a qual dificulta o 
processo de desalavancagem dos agentes públicos e privados, conduziu o BCE a tomar 
medidas sem precedentes, nomeadamente a implementação, a partir de Março, de um 
programa mensal de compra de activos no montante de €60 mil milhões, 
predominantemente dívida soberana, até a inflação se encontrar em linha com o 
objectivo, e um novo corte da taxa de depósito para -0,30%, em Dezembro.  
 
Após um crescimento nulo em 2014, o Japão cresceu 0,6% em 2015, de acordo com o 
FMI. O programa de políticas alinhadas para reanimar a inflação denominadas como 
“Abenomics” estimulou a recuperação económica. A procura interna beneficiou da 
queda dos preços da energia e do desemprego reduzido, enquanto a procura externa 
foi suportada pelo impacto da desvalorização do iene acumulada nos anos anteriores, 
que compensou a incerteza na China. O Banco do Japão manteve inalterado o 
montante de compra de activos, procedendo apenas a pequenos ajustamentos no 
sentido de flexibilizar a política monetária. Contudo, a inflação, ao registar uma 
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variação positiva de apenas 0,2% (ou 0,8%, excluindo alimentação e energia), manteve-
se bastante aquém do objectivo de 2%. 
 
De acordo com o FMI, o crescimento das economias Emergentes abrandou de forma 
significativa em 2015 (4,0%) face a 2014 (4,6%), muito condicionado pelo receio de uma 
travagem mais brusca na economia chinesa e pela forte queda generalizada das 
Commodities.  
 
A desaceleração na China decorreu dentro das expectativas, inserindo-se no processo 
de rebalanceamento da economia, no sentido de maior peso do consumo privado e do 
sector terciário, em detrimento do investimento e da indústria. O crescimento do PIB 
abrandou para 6,9%, face a 7,3% registado em 2014. No entanto, diversos factores 
suscitaram muitas dúvidas na capacidade das autoridades gerirem este processo de 
forma suave, nomeadamente a volatilidade no mercado accionista com a deflação de 
uma bolha a partir de Junho, as saídas de capital de forma sustentada e, sobretudo, a 
introdução de um novo mecanismo de fixação do cambial, em Agosto, no sentido de 
melhor reflectir as forças de mercado. O Yuan desvalorizou-se 4,6% face ao dólar, a 
maior desvalorização em mais de duas décadas, o que perspectivou o risco da China 
entrar na chamada guerra global de desvalorizações competitivas, algo que a 
confirmar-se revelar-se-ia bastante deflacionista.  
 
O desempenho decepcionante da economia brasileira esteve igualmente em destaque. 
A queda de 3,8% não se ficou a dever apenas à queda das matérias-primas exportadas 
pelo país, mas também a toda a incerteza política desencadeada com a investigação à 
Petrobrás, a qual revelaria um impacto mais profundo e prolongado do que se 
esperava inicialmente. No mesmo sentido, a Rússia caiu em recessão com o PIB a 
contrair-se 3,7%, reflexo do colapso do preço do petróleo e das sanções económicas no 
contexto de tensões geopolíticas por resolver. A Índia, por seu turno, terá sido a 
excepção, com o crescimento a manter-se robusto (7,3%), beneficiando de um 
conjunto de reformas estruturais que permitiram consolidar o estatuto de grande 
economia global com o maior crescimento. 
Um dos aspectos mais marcantes do ano de 2015 foi novamente o desempenho do 
preço do petróleo, que registou uma queda abrupta na segunda metade do ano, de 
cerca de 46% entre Maio e Dezembro. Esta tendência foi sobretudo provocada pelo lado 
da oferta. Os países que constituem a OPEP, outrora responsáveis por um efeito 
regulador no mercado, compensando o excesso de produção, não alteraram os níveis 
de produção, nem tão pouco referiram qualquer objectivo ou máximo, dando assim a 
entender que não pretendem limitar a produção, de forma a controlar os preços da 
matéria-prima. Por outro lado, a procura nos países importadores não reagiu à queda 
do preço como em episódios passados. 
Ao longo do ano voltou a assistir-se à intensificação dos riscos geopolíticos, com 
potenciais impactos de desestabilização das economias desenvolvidas. Na Europa, 
assumiu particular relevo o influxo de mais de um milhão de migrantes, decorrente da 
manutenção da guerra civil na Síria e da propagação deste conflito para as geografias 
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adjacentes controladas pelo autoproclamado Estado Islâmico. Associado a este 
fenómeno, atentados terroristas tornaram-se mais disseminados pelo globo e 
ressurgiram movimentos políticos populistas ou independentistas.   
 
Em Portugal, a economia consolidou a tendência de crescimento que vinha a registar 
desde final 2013. De acordo com as estimativas de Inverno da Comissão Europeia, o PIB 
cresceu 1,5% em termos reais, após ter registado um crescimento de 0,9% em 2014. O 
padrão de crescimento terá sido menos equilibrado, uma vez que o principal 
contribuidor residiu no consumo privado, enquanto as exportações líquidas, à 
semelhança do ano anterior, registaram um contributo negativo. O ritmo da expansão 
foi mais dinâmico no 1º semestre, período no qual o PIB cresceu em cadeia 0,5% em 
cada trimestre, enquanto no 3º trimestre o crescimento foi nulo com a desaceleração 
da procura interna. Desta forma, pelo segundo ano consecutivo, a economia nacional 
cresceu em linha com o crescimento registado para a Zona Euro.  
 
A evolução do PIB teve subjacente uma aceleração do consumo privado, que cresceu 
2,6%, face a 2,2% no ano anterior. Embora esta componente da despesa ainda se 
encontre num patamar inferior a 2008, este desempenho é o mais elevado desde 2004, 
e resultou simultaneamente de dois factores. Em primeiro lugar, do incremento do 
rendimento disponível das famílias, suportado pela melhoria do mercado laboral (a 
taxa de desemprego desceu para 11,9% no 3º trimestre, o que compara com 13,5% no 
final de 2014 e 17,5% no pico atingido no 1º trimestre de 2013). Em segundo lugar, a 
taxa de poupança voltou a reduzir-se. Segundo o INE, a poupança das famílias atingiu 
4,0% no 3º trimestre de 2015, um mínimo desde, pelo menos, 1999.  
 
No que respeita às exportações, registou-se em 2015 uma aceleração do crescimento 
para 4,9%, face a 3,9% no ano anterior (estimativas da Comissão Europeia). De entre os 
sectores exportadores de bens, o destaque vai para os bens de equipamento, cujo 
crescimento se saldou nos 7,0%, pese embora a forte retracção de mercados como 
Angola e Brasil, para onde as exportações caíram 33% e 10%, respectivamente. Em 
resultado, o peso do comércio intra-UE aumentou, o que reflecte igualmente o forte 
dinamismo das exportações para Espanha (+10,9%) e Reino Unido (+14,0%). As 
importações aceleraram 6,5% e deverão aportar o contributo para o crescimento anual 
do PIB mais negativo desde 2010. Esta evolução não é mais adversa devido à forte 
queda do preço dos combustíveis.  
 
Os preços no consumidor registaram uma variação positiva de 0,5% em 2015, face a 
um decréscimo de 0,3% em 2014. A tendência de subida foi limitada pela ausência de 
pressões inflacionistas vindas do exterior, pela diminuição dos preços das importações 
e pelo ainda persistente excesso de capacidade produtiva da economia nacional. No 
que respeita à inflação subjacente, ou seja, retirando as componentes voláteis dos 
bens energéticos e alimentares não transformados, verificou-se alguma tendência de 
subida, embora limitada, passando de uma variação de 0,1% em 2014 para 0,7% em 
2015. 
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No que respeita aos mercados financeiros, o ano de 2015 revelou-se muito volátil, 
influenciado pelos receios de crise nos mercados Emergentes, pelo colapso do preço 
das Commodities e pelo início do ciclo de subidas de taxas pela Reserva Federal. A 
obtenção de retornos positivos na generalidade das classes de activos tornou-se difícil, 
apesar da ampla liquidez proporcionada pelas políticas monetárias expansionistas dos 
principais blocos económicos, em especial na Zona Euro.  
 
Os principais índices accionistas registaram desempenhos distintos em 2015. Os 
mercados europeu (MSCI Europe) e japonês (Nikkei) obtiveram ganhos de 5,5% e 9,1%, 
respectivamente. Em Portugal, o índice PSI-20, depois de ter desvalorizado 26,8% em 
2014, recuperou 10,7%. Por seu turno, o índice da MSCI para os mercados Emergentes 
mostrou, em 2015, uma queda de 17,0% em dólares, muito superior à observada no ano 
anterior (-4,6%).  
 
Em 2015, as taxas de rendibilidade da dívida pública da zona Euro registaram uma 
ligeira subida mas mantiveram-se a níveis muito reduzidos. Após atingir novos mínimos 
históricos desde a criação do Euro em Abril, os yields viriam a subir em reflexo de 
menores riscos de deflação. Em Portugal, a tendência foi de ligeira redução devido a 
um decréscimo do respectivo prémio de risco. A acção do BCE de corte da taxa de 
depósito voltou a ser determinante para o comportamento das taxas Euribor que 
registaram quedas no ano, para novos mínimos, com os prazos até aos 6 meses a 
encerrar em níveis negativos.  
O início do ciclo de subida de taxas por parte da Fed, em oposição à política monetária 
expansionista vigente na maioria dos restantes blocos globais, levou o dólar a registar 
uma apreciação face às principais moedas. A adopção de novas medidas 
expansionistas por parte do BCE conduziu, adicionalmente, a uma depreciação do euro 
face ao dólar em 10,2%. No mesmo sentido, as moedas Emergentes intensificaram a 
tendência de desvalorização acumulada pelo menos desde os 2 anos anteriores, com 
destaque para a queda de 49% do Real brasileiro e de 33,7% do Rand da África do Sul. 
 
No que respeita às commodities, os preços caíram 35,3% em 2015, de acordo com o 
índice geral publicado pelo FMI. Do conjunto destes activos, destaca-se a 
desvalorização da energia (-45%) enquanto as commodities não energéticas 
registaram uma correcção menos agressiva (-17%). Dentro deste subgrupo, a descida 
nas commodities agrícolas (-15%) foi menor do que a dos metais (-23%). 
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II – ACTIVIDADE DO FUNDO 
 
Política de investimento do OIC e Evolução da Composição da Carteira 
 
O Banif Acções Portugal manteve a política de investimento inalterada nos 
últimos  anos. O Fundo investe um mínimo de 2/3 do valor global líquido em acções 
nacionais. 
 
Em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, a repartição do património do 
Fundo e peso sobre o valor global líquido do Fundo era a seguinte: 
 

2015 2014

ACT IVO
Carteira de títulos 3 563 671 3 873 576
Depósitos à ordem e a prazo 648 840 960 970
Operações em Liquidação 55 522 93 652
Outros valores activos 5 66

4 268 038 4 928 264
PAS S IVO

Operações em Liquidação 4 918
Estado e Outros Entes Públicos 610 12 788
Resgates a pagar 224 177 377
Comissões a pagar 8 215 8 752
Outros valores Passivos - - 

233 002 26 835
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DO FUNDO 4 035 036 4 901 429
Nº DE UP 'S 902 617 1 311 347
VALOR DA UP 4.4704 3.7377

 
 
A decomposição da carteira de títulos encontra-se detalhada na Nota 3 do Anexo às 
Demonstrações Financeiras. O peso por classe de activos encontra-se demonstrado no 
seguinte gráfico: 

 

Fonte: BGA. Dados a 30/06/2015. 
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O ano de 2015 ficou marcado, numa primeira fase, por um maior optimismo em relação 
à recuperação económica na Europa, suportado pelo programa de quantitative easing 
do BCE anunciado em Janeiro. Este movimento traduziu-se numa valorização 
expressiva dos mercados accionistas durante os primeiros meses do ano, 
especialmente na Europa. Contudo, o sentimento de mercado inverteu-se 
materialmente durante o segundo semestre, com os investidores a questionar a 
sustentabilidade do crescimento da economia Chinesa. Esta alteração resultou numa 
performance mais frágil dos índices accionistas globais e, de uma maneira bastante 
notada, na desvalorização considerável do preço da maioria das matérias-primas 
cotadas. 
 
Ao longo do ano, a exposição do fundo foi sendo gerida de uma forma dinâmica, de 
acordo com o momentum de mercado.  
 
Apesar da volatilidade que se assistiu em 2015, o Fundo manteve uma maior exposição 
a empresas que beneficiam com a retoma económica doméstica, como Sonae SGPS, 
NOS ou CTT. 
 
De modo a beneficiar com a vitalidade de determinadas economias internacionais, o 
Fundo procurou, também, rentabilidade em empresas exportadoras, com elevada 
qualidade e em que a melhoria operacional fosse visível. Empresas como Corticeira 
Amorim, Altri, Portucel e Semapa fizeram parte desse racional de investimento. 
 
No segmento das pequenas capitalizações, Sonae Capital, Cofina e Ibersol fizeram 
parte do Fundo. Estes investimentos foram feitos dada a diferença significativa face 
ao seu valor intrínseco, devido à melhoria operacional dos seus negócios e balanços 
mais equilibrados. 
 
 
Valorização dos activos do OIC 
 
Os activos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria 
estabelecidas no ponto 3.2 do Capítulo II do Prospecto do Fundo, as quais se 
encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras, que fazem 
parte do presente Relatório e Contas.  
 
 
Evolução da actividade do OIC - Informação Financeira e Performance 
 
No exercício de 2015, os proveitos e custos ascenderam a € 5 742 424 e € 4 815 585, 
respectivamente. O quadro que se apresenta de seguida demonstra, a evolução nos 
últimos três anos, dos proveitos e custos do OIC, e respectivo Resultado líquido: 
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2015 2014 2013

PROVEIT OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Mais Valias 3 664 141 3 371 340 1 669 707
Rendimentos títulos 190 666 201 191 76 691
Ganhos em operações 
extrapatrimoniais

1 644 311 1 349 119 662 196

OUTROS RENDIMENTOS
Reposição e/ou Anulação de Provisões 219 549 179 951 34 909
Outros 23 767 13 629 5 625

5 742 434 5 115 230 2 449 128
CUS T OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Menos valias 2 709 737 4 363 547 1 043 923
Perdas operações extrapatrimoniais 1 536 143 1 798 916 562 998
Comissões de transacções 27 394 51 116 17 285

OUTROS CUSTOS
Comissão gestão 103 870 123 254 45 677
Provisões do exercício 219 549 113 229 101 631
Impostos suportados 208 516 61 508 146 795
Comissão depósito 5 467 6 487 2 404
Outros 4 909 3 803 3 669

4 815 585 6 521 860 1 924 382
RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO 926 849 (1 406 630) 524 746

Exercício

 
 

O quadro seguinte apresenta o volume sob gestão, nº unidades de participação (UP’s), 
em circulação e o seu valor unitário, bem como as subscrições e resgates referentes 
ao exercício de 2015. Adicionalmente são apresentados os dados verificados no final 
dos últimos 5 exercícios: 
 

2015 2014 2013 2012 2011

Volume sob gestão 4 035 036 4 901 429 2 599 471 2 236 008 2 408 375 

Nº UP’s 902 617 1 311 347 603 775 647 735 798 092 

Valor das UP’s (EUR) 4.4704 3.7377 4.3054 3.4520 3.0177 

Subscrições (totais) 375 832 5 608 189 392 184 38 618 12 252 

Resgates (totais) 2 169 074 1 899 602 553 468 486 242 2 411 451 

Exercício

 

O Banif Acções Portugal é um Fundo de capitalização pelo que não há distribuição de 
rendimentos, os quais, caso existam, estarão incorporados no valor da unidade de 
participação sendo aplicados de acordo com a política de investimento do Fundo. 
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Nos últimos 10 anos, o Fundo apresentou a seguinte evolução das rendibilidades e 
risco do OIC1: 
 

2015 19.61 17.90 6

2014 -13.18 22.76 6

2013 24.72 16.99 6

2012 14.37 16.54 6

2011 -27.81 20.33 6

2010 -17.97 20.77 6

2009 40.59 18.58 6

2008 -52.46 36.97 7

2007 11.61 17.94 6

2006 32.67 9.78 4

Ano Risco % Nível  de riscoRendibi l idade %

 
 
 

Instrumentos Financeiros derivados 
 
De acordo com o perfil de risco e estratégia de investimento seguida pelo Fundo, foi 
convencionada a abordagem baseada nos compromissos, como metodologia a utilizar 
para o cálculo da exposição global a instrumentos financeiros derivados. Este cálculo é 
realizado diariamente no sistema de gestão das carteiras, correspondendo ao 
somatório, em valor absoluto das posições equivalentes nos activos subjacentes 
relativamente a cada instrumento financeiro derivado para o qual não existam 
mecanismos de compensação e de cobertura do risco, incluindo acordos de recompra 
ou empréstimo de valores mobiliários, ou líquidas caso existam mecanismos de 
compensação e de cobertura do risco existentes. 
 
O valor das posições equivalentes nos activos subjacentes é medido pelo valor 
nocional, ajustado de acordo com a natureza de cada instrumento, nomeadamente: 
nos contratos de futuros, o preço de referência e nos contratos de forwards e swaps, 
o respectivo valor nocional. 
 
                                                            
1 De forma a dar cumprimento às disposições legais acresce referir que: (i) as rendibilidades divulgadas representam 
dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura; (ii) os valores divulgados não têm em conta 
comissões de emissão e resgate eventualmente devidas; (iii) as rendibilidades mencionadas, apenas seriam obtidas se o 
investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência; (iv) o Fundo está exposto aos riscos dos 
activos que compõem o seu património, não existindo qualquer garantia quanto à preservação do capital investido ou 
em relação à rendibilidade do investimento; (v) existe o Prospecto relativo ao OIC, o qual se encontra disponível nas 
entidades comercializadoras do Fundo, bem como na Sociedade Gestora e (vi) as rendibilidades históricas apresentadas 
até 30 de Junho de 2015 são líquidas de impostos, não havendo mais tributação na esfera do participante. 
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A 31 de Dezembro de 2015, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros 
derivados negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição 
global aos mesmos, ascendia a € 665 000 o que representa 16,48% do VLGF. 
 
 
IV – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
Novo regime fiscal dos OIC 
 
Em 13 de Janeiro de 2015 foi publicado o Decreto-Lei nº 7/2015 que aprovou o novo 
regime fiscal aplicável aos organismos de investimento colectivo, o qual passou a ser 
efectuado essencialmente na esfera dos participantes (sistema de tributação “à 
saída”). Por outro lado, foi criada uma taxa em sede de Imposto do Selo incidente sobre 
o valor global líquido dos organismos de investimento colectivo, a liquidar numa base 
trimestral. 
 
Deste modo, o lucro tributável dos OIC irá corresponder ao resultado líquido do 
exercício expurgado dos rendimentos de capitais, prediais e mais-valias (excepto se 
provenientes de entidades residentes em paraísos fiscais) e dos gastos ligados a esses 
rendimentos. Não releva ainda para a formação do lucro tributável os rendimentos, 
incluindo os descontos, e os gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões 
que revertam para os sujeitos passivos.  
 
As regras aplicáveis ao novo regime de tributação são aplicáveis aos rendimentos 
obtidos após 1 de Julho de 2015, estando previsto um regime transitório através do 
qual os OIC devem, com referência a 30 de Junho de 2015, apurar o imposto devido nos 
termos do artigo 22.º do EBF vigente até essa data, o qual deve ser entregue no prazo 
de 120 dias. 
 
Novo regime legal dos OIC 
 
Foi publicado no dia 24 de Fevereiro de 2015 a Lei nº 16/2015 que aprova o Regime Geral 
dos Organismos de Investimento Colectivo (Regime Geral ou RGOIC), o qual procedeu: 

• à transposição parcial para a ordem jurídica portuguesa da Directiva 
n.º 2011/61/UE, do Parlamento e do Conselho de 8 de Junho de 2011, relativa aos 
gestores de fundo de investimento alternativo e a Directiva n.º 2013/14/UE, do 
Parlamento e do Conselho de 21 de Maio de 2013, relativa aos gestores de 
fundos de investimento alternativo no que diz respeito à dependência excessiva 
relativamente às notações do risco,  

• à revisão do regime jurídico dos organismos de investimento colectivo, Decreto 
– Lei nº 63 – A/2013, no qual foi integrado a matéria dos organismos de 
investimento imobiliário. 
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Adicionalmente, entrou em vigor a 18 de Julho de 2015, o Regulamento da 
CMVM nº 2/2015, que passou a enquadrar as matérias respeitantes aos organismos de 
investimento colectivo do sector mobiliário e imobiliário. 
 
 
V – EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES E PERSPECTIVAS DA ACTIVIDADE DO 
OIC 
 
Perspectivas da actividade do OIC 
 
Para o ano de 2016 espera-se a continuação de políticas monetárias fortemente 
expansionistas na Zona Euro, num contexto de ausência de pressões inflacionistas, 
consequência dos níveis historicamente baixos do preço das Commodities.   
 
Perspectiva-se que a actuação dos principais Bancos Centrais (EUA, Zona Euro e 
Japão) continue a constituir factor dominante, num contexto de crescimento 
económico global fraco. 
 
Como factores de risco, identifica-se uma subida mais rápida das taxas de juro nos 
EUA e um aumento do risco geopolítico a nível global. 
 
Neste contexto é expectável que o ambiente permaneça favorável a empresas com 
uma exposição relevante das suas vendas ao Dólar, mas também aquelas que 
consigam aproveitar a conjuntura para reduzir os seus níveis de endividamento. 
Paralelamente, utilizaremos a flexibilidade que o fundo consente para investir em 
empresas de menor capitalização, tentando desta maneira obter uma rendibilidade 
superior à do benchmark. 
 
Finalmente, a exposição do fundo será gerida de maneira dinâmica, sempre que 
possível, de modo a alavancar o retorno em períodos mais favoráveis e a reduzir o risco 
em períodos mais adversos. 
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VI – OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
Em Dezembro de 2015, o Banco de Portugal deliberou a aplicação de uma medida de 
resolução ao Banif- Banco Internacional do Funchal, SA (BANIF), entidade 
comercializadora do Fundo e único detentor do capital (embora de forma indirecta) da 
Banif Gestão de Activos – SGFIM, SA. 
 
Independentemente dos impactos que possam resultar da referida resolução na 
esfera das diversas entidades do ex-Grupo Banif, na qual a Banif Gestão de Activos se 
inseria, o Fundo é um património autónomo, sem personalidade jurídica, mas dotado 
de personalidade judiciária, pertencendo ao conjunto dos titulares das respectivas 
unidades de participação. Neste sentido, e conforme previsto no Regime Geral dos OIC, 
a entidade gestora, continua a actuar no sentido da protecção dos legítimos 
interesses dos titulares das unidades de participação, mantendo a sua actividade em 
conformidade com as exigências previstas na lei. 
 
 
Lisboa, 12 de Maio de 2016 
 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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BALANÇO DO BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
              (valores em  euros) Data: 31- 12- 2015

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2015 2014 CÓDIGO DESIGNAÇÃO P eríodos

Bruto + - L íquido L íquido 2015 2014

OUTROS ATIVOS CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 4 502 235 6 540 972
33 Ativos Intangíveis das SIM

TOT A L D E OU TR OS A C T IV OS D A S SIM - - - - - 62 Variações Patrimoniais 1 401 167 1 155 672

CARTEIRA DE T ÍTUL OS 64 Resultados Transitados (2 795 215) (1 388 585)
21 Obrigações
22 Acções 3 264 269 317 972 118 566 3 463 675 3 873 576 65 Resultados Distribuidos
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação
25 Direitos 66 Resultados Líquidos do Exercício 926 849 (1 406 630)
26 Outros instrumentos de dívida 99 999 3 99 996 T OTA L D O C A PITA L D O OIC 4 035 036 4 901 429

TOTA L D A  C A R T EIR A  D E T Í T U LOS 3 364 268 317 972 118 569 3 563 671 3 873 576

OUTROS ACT IVOS 48 P ROVISÕES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 481 Provisões para Encargos

TOTA L D E OU T R OS A C TIV OS - - - - - TOT A L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S - - 

TERCEIROS TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores 55 522 55 522 93 656 421 Resgates a Pagar a Participantes 224 177 377

424 Estado e Outros Entes Públicos
TOTA L D OS V A LOR ES A  R EC EB ER 55 522 - - 55 522 93 656 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

423 Comissões a Pagar 8 215 8 752
DISP ONIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 610 17 706

11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos
12 Depósitos à ordem 648 840 648 840 960 970 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 46 Acionistas
14 Certificados de depósito TOT A L D OS V A LOR ES A  PA GA R 233 002 26 835
18 Outros meios monetários

T OT A L D A S D ISPON IB ILID A D ES 648 840 - - 648 840 960 970 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de custos
51 Acréscimos de Proveitos 5 5 62 56 Receitas com Proveito Diferido
52 Despesas com Custo Diferido 58 Outros Acrécimos e Diferimentos
58 Outros Acrécimos e Diferimentos 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Activas

T OT A L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF .  A C TIV OS 5 - - 5 62 T OTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF .  PA SSIV OS - - 

TOTAL  DO  ACTIVO 4 068 635 317 972 118 569 4 268 038 4 928 264 TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 4 268 038 4 928 264

Total  do Número de Unidades de P art ic ipação em Ci rculação 902 617 1 311 347 Valor Uni tário d a Unidade de P art ic ipação 4. 4704 3. 7377

Abreviaturas: Ajustamentos (+): M ais valia e reversões;  Ajustamentos negativos (-): M enos valia, Provisões, Depreciações/Amort izações e perdas por imparidade

O C ONTABIL ISTA C ERTIFIC ADO BANIF G ESTÃO DE AC TIVOS  S . G . F. I. M . ,  S . A.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  DO BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 
(valores em  euros) Data: 31- 12- 2015

CUS T OS  E PERDAS PROVEIT OS  E GANHOS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2015 2014 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2015 2014

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

711+…+718 De Operações Correntes 812 + 813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+814+817+818 De Operações Correntes 297 7 747

819 De Operações Extrapatrimoniais

COMISSÕES E TAXAS
722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 27 394 51 116

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 110 752 131 328 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
729 De Operações Extrapatrimoniais 4 987 5 295 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 190 666 201 191

829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 2 709 737 4 363 547
731+…+738 Outras, em Operações Correntes GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 1 531 156 1 793 621 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 3 664 141 3 371 340
831+838 Outras Operações Correntes

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 1 644 311 1 349 119

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

206 165 59 429

7412 + 7422 Impostos Indirectos 2 351 2 079 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos 219 549 179 951
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 219 549 113 229 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 23 470 5 861

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2 214 2 214 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 5 742 434 5 115 209
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 4 814 305 6 521 858

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

CUS T OS  E PERDAS  EVENT UAIS
781 Valores Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias PROVEIT OS  E GANHOS  EVENT UAIS
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 881 Recuperação de Incobráveis
788 Outros Custos e Perdas Eventuais 1 280 2 882 Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) 1 280 2 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores
888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais - 21

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) - 21

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) 926 849 - 66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) - 1 406 630
T OT AL 5 742 434 6 521 860 0 5 742 434 6 521 860

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos 1 117 676 (842 132) F-E Resultados Eventuais (1 280) 19
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 108 168 (449 797) B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos 1 135 365 (1 345 122)

B-A Resultados Correntes 928 129 (1 406 649) B+D+F-A-C-E+7411/8+7421/8 Resultado Líquido do Período 926 849 (1 406 630)

O CONTABILISTA CERTIFICADO BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.



 

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS DO BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 
 Data: 31- 12- 2015

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

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2015 2014 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2015 2014
OPERAÇÕES  CAMBIAIS OPERAÇÕES  CAMBIAIS

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

TOTAL - - TOTAL - - 

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

TOTAL - - TOTAL - - 

OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES OPERAÇÕES  S OBRE COT AÇÕES
934 Opções 934 Opções 
935 Futuros 665 000 1 105 610 935 Futuros

TOTAL 665 000 1 105 610 TOTAL - - 

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

TOTAL - - TOTAL - - 

T OT AL DOS  DIREIT OS 665 000 1 105 610 T OT AL DAS  RES PONS ABIL IDADES - - 

99 Contas de Contrapartida 99 Contas de Contrapartida 665 000 1 105 610

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.O CONTABILISTA CERTIFICADO
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANUAL

BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo  de  Inve stimento  Mo biliário  Aberto  de  Acções 

(valores em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2015 2014

OP ERAÇÕES SO BRE AS UNIDADES DO  O IC

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 375 832 5 608 189
Subscrição de ações - categoria especial
Outras operações com acionistas
Comissão de subscrição
Comissão de resgate 20 820 5 857

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 1 945 273 1 899 225

Rendimentos pagos aos participantes
Reembolso de ações - categoria especial
Rendimentos pagos aos acionistas - categoria especial
Outras operações com acionistas

Fluxo das operações sobre as  unidades do O IC (1 548 621) 3 714 821

OP ERAÇÕES DA  CARTEIRA  DE T ÍTULO S
E OUTROS ACTIVOS
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 12 411 315 15 538 762
Reembolso de títulos e outros ativosda carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimento de títulos e outros ativos da carteira 155 702 116 200
Juros e proveitos similares recebidos
Vendas de títulos e out ativos c/ acordo de recompra
Outros recebimentos relacionados com a carteira
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

PAGAMENTOS:
Compra de títulos e outros activos 11 111 080 18 222 740
Subscrições de unidades de participação noutros OIC
Subscrições de títulos e outros ativos
Juros e custos similares pagos
Vendas de títulos com acordo de recompra
Comissões de Bolsa suportadas 12 8 778
Comissões de corretagem 27 461 42 484
Outras taxas e comissões 1 289 2 427
Outros pagamentos relacionados com a carteira
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Fluxo das operações  da cartei ra de t í tul os 1 427 175 (2 621 467)
e outros  act ivos

OP ERAÇÕES A  P RAZO  E DE DIV ISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações 1 644 311 1 349 119
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
Outros recebimentos op. a prazo e de divisas

PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações 1 531 156 1 793 621
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões pagas 4 988 5 295
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas

Fluxo das  operações a p razo e de d iv i sas 108 168 (449 797)
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(Continuação)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2015 2014

OP ERAÇÕES GESTÃO  CORRENTE

RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 287 5 748
Juros de certificados de depósito
Comissões em operações de empréstimo de títulos
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros recebimentos correntes

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 104 380 119 191
Comissão de depósito 5 494 6 273
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas 185 850 5 199
Taxa de Supervisão 1 200 1 226
Auditoria 2 214 2 214
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros pagamentos correntes

Fluxo das  operações  de gestão corrente (298 851) (128 355)

OP ERAÇÕES EVENTUAIS

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

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

Fluxo das  operações  eventuais - - 

Saldo dos  fluxos  de caixa do período…  (A) (312 130) 515 202

Efei to das  Di fereças  de Cambio

Disponib i l idades  no iníc io do período… (B) 960 970 445 768

Disponib i l i dades  no fim do período… (C) =  (B) +-  (A) 648 840 960 970

O CONTABILISTA CERTIFICADO BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
 

BANIF ACÇÕES PORTUGAL 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções  

 
 
Nota Introdutória 
 
O Banif Acções Portugal – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções, adiante 
designado por Banif Acções Portugal, Fundo ou OIC, é um fundo de acções nacionais, 
gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliário, SA. A constituição do Fundo foi autorizada pela Comissão de Mercados de 
Valores Mobiliários em 11 de Dezembro de 1997 por tempo indeterminado e tendo o 
fundo iniciado a sua actividade em 5 de Janeiro de 1998. 
 
 
Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 
 
(a) Base de apresentação 
 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as normas do Plano 
de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, Regulamento da CMVM 
n.º 16/2003 – Contabilidade dos Organismos de Investimento Colectivo, alterado pelo 
Regulamento da CMVM n º1/2013 e pelo Regulamento da CMVM n º6/2013 e tendo em 
atenção as normas emitidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  
 
(b) Especialização dos exercícios 
 
O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 
especialização dos custos e proveitos. Assim, os custos e os proveitos são 
contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu 
pagamento ou recebimento. 
 
(c) Unidades de Participação 
 
O valor da Unidade de Participação (UP) é calculado dividindo o valor líquido global do 
Fundo (VLGF) pelo número de unidades de participação emitidas. 
 
(d) Títulos 
 
No que diz respeito ao critério valorimétrico dos títulos, estes são registados pelo valor 
de aquisição, sendo valorizados de acordo com as regras estabelecidas no Prospecto 

20 
BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções  

 



 

do fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. O critério valorimétrico 
para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de custeio FIFO. 
 
(e) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Prospecto do Fundo, a Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, SA, cobra uma comissão anual de gestão de 1.90% 
(taxa nominal). Esta comissão é calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, 
antes de comissões e taxas de supervisão. 
 
 (f) Comissão de depósito 
 
Conforme estipulado no Regulamento de Gestão do Fundo, o Banif Banco de 
Investimento, como remuneração das suas funções de depositário, cobra uma 
comissão anual 0,10% (taxa nominal). Esta comissão é calculada diariamente sobre o 
valor global do Fundo, antes de comissões e taxas de supervisão. 
 
(g) Taxa de supervisão 
 
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
é um encargo do Fundo, sendo calculada por aplicação da taxa mensal sobre o valor 
líquido global do fundo (VLGF) conforme estipulado em Regulamento da CMVM. 
 
(h) Imposto sobre o rendimento 
 
No que diz respeito a imposto sobre o rendimento, o Fundo foi tributado de acordo com 
o previsto no art. 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), cuja redacção foi 
alterada com a publicação do Decreto-Lei nº 7/2015, o qual concretiza a Reforma 
do  Regime Fiscal dos OIC. 
 

Este diploma estabeleceu um regime transitório, que implicou um apuramento do valor 
de imposto a liquidar com referência à data de 30 de Junho de 2015, que incluiu: 

• os impostos relativos a rendimentos e mais valias gerados no 1º semestre de 
2015 foram tributados na esfera do OIC, nos moldes do regime fiscal em vigor 
até 30 de Junho de 2015, a saber: 

a) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos em 
território português, há lugar a tributação, autonomamente (i) por 
retenção na fonte, como se de pessoas singulares residentes em território 
português se tratasse, (ii) às taxas de retenção na fonte e sobre o 
montante a esta sujeito, como se de pessoas singulares residentes em 
território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo 
devida, não for efectuada pela entidade a quem compete; ou (iii) à taxa de 
25 % sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de 
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rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, sendo o imposto entregue 
pela respectiva entidade gestora até ao fim do mês de Abril do ano seguinte 
àquele a que respeitar; 

b) Tratando-se de rendimentos que não sejam mais-valias, obtidos fora do 
território português, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%, 
relativamente a rendimentos de títulos de dívida, a lucros distribuídos e a 
rendimentos de fundos de investimento, e à taxa de 25%, nos restantes 
casos, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, sendo 
o imposto entregue ao Estado pela respectiva entidade gestora até ao fim 
do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar; 

c) Tratando-se de mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, 
há lugar a tributação, autonomamente, nas mesmas condições em que se 
verificaria se desses rendimentos fossem titulares pessoas singulares 
residentes em território português, à taxa de 25%, sobre a diferença 
positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano, sendo 
o imposto entregue ao Estado pela respectiva entidade gestora, até ao fim 
do mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitar.  

• o apuramento do saldo líquido do imposto, com referência a 30 de Junho, dos 
rendimentos ainda não recebidos mas já reconhecidos em resultados e dos 
rendimentos adiantados mas ainda não reconhecidos em resultados; 

• o apuramento do imposto sobre as mais e menos valias potenciais dos valores 
patrimoniais considerando como valor de realização o valor de mercado a 30 de 
Junho de 2015. 

 
A partir de 1 de Julho de 2015, o Fundo foi tributado de acordo com regras estipuladas 
na nova redacção do referido art. 22º do EBF, que prevê, a tributação, à taxa de 21%, do 
lucro tributável apurado em cada exercício, o qual corresponde ao resultado líquido do 
exercício, apurado de acordo com as normas contabilísticas legalmente aplicáveis, sem 
prejuízo dos seguintes ajustamentos: 
 

• exclusão dos rendimentos referidos no art. 5º e 10º do CIRS (rendimentos de 
capitais e mais-valias), excepto quando estes rendimentos provenham de 
entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 
regime claramente mais favorável constante de lista aprovada em portaria do 
membro do Governo responsável pela área das finanças e dos gastos ligados 
àqueles rendimentos; 

• exclusão dos gastos previstos no art. 23º A do CIRC. 
 

i) Imposto do Selo  
 
O Fundo está sujeito a Imposto do Selo, sobre o valor líquido global do fundo, 
correspondente à medida dos valores comunicados à CMVM ou divulgados pelas 
entidades gestoras, com excepção do valor correspondente aos activos relativos a 
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unidades de participação ou participações sociais detidas em organismos de 
investimento colectivo abrangidos pelo regime estabelecido no artigo 22.º do EBF, no 
último dia de cada mês do trimestre, à taxa de 0,0125% por cada trimestre.  
 
As notas omissas no presente anexo não são aplicáveis. Os valores encontram-se 
expressos em Euros, excepto quando mencionado o contrário. 
 
 
Nota 1 – Variação do Valor Global Líquido do OIC e das Unidades de Participação 
 
Discriminação das variações ocorridas durante o período no valor líquido global e 
unitário do OIC, bem como das unidades de participação: 
 

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

Valor base 6 540 972 435 974 2 474 711 - - - 4 502 235
Diferença p/ Valor Base 1 155 672 (60 142) (305 637) - - - 1 401 167
Resultados distribuídos - - - - - - -
Resultados acumulados (1 388 585) - - - (1 406 630) - (2 795 215)
Resultados do período (1 406 630) - - - 1 406 630 926 849 926 849

S O M A 4 901 429 375 832 2 169 074 - - 926 849 4 035 036

Nº de unidades participação 1 311 347 87 405 496 135 902 617
Valor unidade participação 3.7377 4.2999 4.3719 4.4704

 

 

 
A 31 de Dezembro de 2015 a divisão dos participantes do fundo era a seguinte: 
 

Nº

UPs ≥ 25%

10% ≤ Ups < 25% 2

5% ≤ Ups < 10%  2

2% ≤ Ups < 5% 5

0,5% ≤ Ups < 2% 23

Ups < 0,5% 244
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O OIC apresentou a seguinte evolução: 
 

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

2015
Mar 6 165 427 4.6654 1 321 527
Jun 5 434 589 4.3930 1 237 090
Set 4 907 721 4.0169 1 221 762
Dez 4 035 036 4.4704 902 617

2014
Mar 5 628 678 5.1314 1 096 903
Jun 7 952 209 4.7670 1 668 168
Set 7 498 140 4.4879 1 670 731
Dez 4 901 429 3.7377 1 311 347

2013
Mar 2 281 563 3.6032 633 201
Jun 2 355 840 3.4977 673 540
Set 2 378 385 3.8250 621 808
Dez 2 599 471 4.3054 603 775

 
 
 
Nota 2 – Transacções de Valores Mobiliários, Subscrições e Resgates 
 
Discriminação do volume de transacções efectuadas no exercício, por tipo de valor 
mobiliário e aferido pelo preço de realização dos respectivos negócios: 
 

Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa Mercado Fora bolsa
Dívida Pública - -

Fundos Públicos e Equiparados - -

Obrigações Diversas - -

Acções 10 756 171 12 120 480 22 876 651 - 

Títulos de Participação - -

Direitos - -

Warrants Autónomos - -

Unidades de Participação - -

Contratos de Futuros (a) 6 390 058 6 943 823 13 333 881 - 

Contratos de Opções (b)
Bilhetes do Tesouro 349 997 249 998 - 599 995

(a) Pelo preço de referência

Compras (1) Vendas (2) T otal (1)+(2)

 

 

 

 

 

 

 

 
No final do período, optou-se pela diversificação do montante em liquidez, através do 
investimento em bilhetes do tesouro que vencem a 18 de Março de 2016. 

Durante o exercício o valor das subscrições, dos resgates e respectivas comissões 
cobradas ascenderam a: 
 

Valor 

Subscrições 375 832

Resgates 2 169 074 23 470

Comissão Cobrada
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Nota 3 – Inventário da carteira de títulos 
 
A 31 de Dezembro de 2015, a carteira de títulos do Fundo decompõe-se da seguinte 
forma: 
 

 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2015 

BANIF ACCOES PORTUGAL (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional 

1.1.4 - Acções 

 191 007  185 934  185 934CTT SA -5 073

 176 646 186 394 186 394Redes Energ.Nac.SGPS 9 748

 133 101 195 815 195 815Sonae Capital 62 714

 281 961  326 250  326 250EDP Renováveis  44 289

 177 700 189 509 189 509Portucel SGPS Em-95 11 809

 19 532  21 587  21 587EDP-Nom.  2 055

 281 706 290 955 290 955BCP -No 9 249

 160 154 183 288 183 288BPI SGPS, S.A. 23 134

 183 505  191 587  191 587Ibersol - SGPS  8 082

 327 820 310 208 310 208Sonae -S.G.P.S.,S.A. -17 612

 135 507  111 250  111 250Cofina - SGPS -24 257

 128 080 196 879 196 879Cortic.Amorim - SGPS 68 799

 79 249  73 170  73 170Jer.Martins - Po -6 080

 186 754 184 078 184 078Semapa-SGPS-Nom. -2 676

 152 742 152 166 152 166NOS SGPS -576

 171 143  196 176  196 176Galp Energia-SGPS SA  25 033

 118 419 75 360 75 360Impresa SGPS - No -43 059

 130 837  111 602  111 602Novabase, SGPS - Nom -19 235

 228 407 281 468 281 468Altri SGPS SA 53 061

 3 463 675 0 3 463 675-118 566 317 973 3 264 269Sub-Total:  

4 - Outros activos 

4.1 - Outros activos 

 99 999  99 996  99 996PORTB 0 03/18/16 -3

 99 996 0 99 996-3 0 99 999Sub-Total:  

Total  3 364 268  317 972 -118 569  3 563 671  0  3 563 671
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Discriminação da liquidez do OIC: 

S a ldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Caixa - - - 
Depósitos à ordem 960 970 14 747 456 15 059 586 648 840
Descobertos bancários - - - - 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - - 
Certificados de depósito - - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - - 

- - - 
Total 960 970 14 747 456 15 059 586 648 840

Contas

 

- 

- 

 
Conforme referido na Nota 2, o Fundo investiu em bilhetes do tesouro, por forma a 
diversificar o montante de liquidez o Fundo. 
 
 
Nota 4 – Critérios de valorização dos activos do OIC 
 
Momento de referência da valorização 
 
a) 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 suportados até ao momento da valorização da 
carteira. 

b) O momento de referência para determinação dos preços e da composição da 
carteira do Fundo ocorre às dezassete horas, hora de Portugal Continental. 

c) Todas as operações realizadas no dia serão englobadas para efeitos da 
composição da carteira. 

 
Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
a) As acções cotadas, tanto na Euronext Lisboa como em Bolsa de Valores da União 

Europeia, são valorizadas à cotação de fecho ou referência, divulgadas pela 
Entidade Gestora do mercado onde os valores se encontram admitidos à cotação. 

b) As acções não cotadas, nacionais e internacionais, são valorizadas tendo por base o 
valor das ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor 
médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de entidades 
especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a 
entidade gestora. Caso não se verifiquem estas ofertas, a valorização será feita 
pelo consenso de vários métodos, dos quais se destacam: 
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•  Fluxos de caixa descontados: as estimativas usadas para o cálculo serão os valores 
divulgados nas análises efectuadas por corretoras ou consultoras especializadas. 
No caso de não existir essa informação, o cálculo será feito com base nas 
projecções da equipa de gestão da Entidade Gestora (cujo método utilizado será 
preferencialmente o método da consultora Mckinsey).   

• Múltiplos comparáveis: serão comparadas as empresas que operam no mesmo 
sector de actividade e em mercados com as mesmas características, por forma a 
extrapolar-se o valor da empresa. Os múltiplos com maior relevância vão depender 
do sector de actividade da empresa, e encontrar-se-ão no conjunto de múltiplos 
constituído por Price Earnings Ratio, Price Cash-Flow, Price Book Value e Enterprise 
Value/EBITDA. Esta informação tem por base análises efectuadas por corretoras ou 
consultoras especializadas. 

c) Os derivados – futuros e opções, são valorizados de acordo com as cotações de 
fecho ou valor de referência de cada um dos mercados, nacional e internacional, 
divulgados pelas entidades gestoras do mercado onde os valores se encontram 
admitidos à cotação. 

d) Os activos em processo de admissão à cotação serão valorizados tendo por base 
outros valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e 
admitidos à cotação, tendo em conta as condições de fungibilidade e liquidez entre 
as emissões. 

e) As unidades de participação de fundos de investimento são avaliadas ao último 
valor conhecido e divulgado pela respectiva entidade gestora, ou, se aplicável, à 
cotação de fecho ou referência em que as UP´s se encontram admitidas à 
negociação no mercado mais representativo, tendo em consideração o preço, a 
frequência e a regularidade das transacções. 

f) O critério adoptado para a valorização dos depósitos bancários, dos certificados de 
depósito e do papel comercial será a valorização com base no reconhecimento 
diário do juro inerente à operação. 

g) No caso dos Bilhetes de Tesouro, serão valorizados pela mesma metodologia que os 
restantes títulos de dívida. 

h) As divisas expressas em moeda diferente do Euro serão valorizados tendo como 
base a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central Europeu. 

 
 
  

27 
BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções  

 



 

Nota 5 – Resultados do OIC (Proveitos e Custos) 
 
Os quadros que se apresentam de seguida demonstram os proveitos e custos do OIC, 
decorrentes das posições detidas nos mercados a contado e a prazo, bem como as 
comissões de gestão e de depósito suportadas: 
 
Componentes do Resultado do Fundo – Proveitos 
 

+ valias 
potencia is

+ va lias 
efect ivas

S oma
Juros 

vencidos
Juros 

decorridos
OPERAÇÕES "À VISTA"

Acções e Direitos 2 412 616 1 251 525 3 664 141 190 666 190 666
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos 297 297

OPERAÇÕES A PRAZO(1)
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 1 644 311 1 644 311
Opções

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

(1) Inclui eventuais remunerações de margens

Ganhos de Capital
Ganhos com caracter 

de juro  Rendimento 
de T ítulosNatureza

S oma
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Componentes do Resultado do Fundo – Custos 

 

Menos 
valias 

potencia is

Menos 
va lias 

efectivas
S oma

Juros 
vencidos e 
Comissões

Juros 
decorridos

OPERAÇÕES "À VISTA"
Acções e Direitos 1 855 597 854 137 2 709 734
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo 3 3
Outros Activos

Depósitos

OPERAÇÕES A PRAZO
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 1 531 156 1 531 156
Opções

COMISSÕES
De Gestão 103 870 103 870
De Depósito 5 467 5 467
Da Carteira de Títulos 27 394 27 394
De Supervisão 1 200 1 200
De OpExtrapatrimoniais 4 987 4 987
Outras Comissões 215 215

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

Perdas de Capital Juros e Comissões S uportados

Natureza
S oma
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Nota 9 – Impostos 
 
Discriminação dos impostos suportados pelo OIC durante o exercício: 

   Imposto sobre o rendimento
          Mais valias 170 474
          Dividendos 33 685
          Juros 89
          Outros Rendim Capital 1 917
   Imposto Indirectos - 
          IVA - 
          Imposto de Selo 2 351

TOTAL 208 516

Valor

 
 
 
Nota 13 – Exposição ao risco de cotações 
 
O quadro que se apresenta de seguida demonstra o valor da carteira de acções do 
Fundo, as operações extra-patrimoniais realizadas, bem como a posição de risco não 
coberta à data de 31 de Dezembro de 2015: 
 

Futuros Opções
Acções e Direitos 3 563 671 665 000 4 228 671

Quadro Exposição Risco de Cotações
Acções e valores 

S imilares
Montante     

(€)
Extra  - Patrimonia is

S ALDO

 
 

 
Nota 14 – Exposição Global a Instrumentos Financeiros Derivados do OIC 
 
De acordo com o perfil de risco e estratégia de investimento seguida pelo Fundo, foi 
convencionada a abordagem baseada nos compromissos, como metodologia a utilizar 
para o cálculo da exposição global a instrumentos financeiros derivados. Este cálculo é 
realizado diariamente no sistema de gestão das carteiras, correspondendo ao 
somatório, em valor absoluto das posições equivalentes nos activos subjacentes 
relativamente a cada instrumento financeiro derivado para o qual não existam 
mecanismos de compensação e de cobertura do risco, incluindo acordos de recompra 
ou empréstimo de valores mobiliários, ou líquidas caso existam mecanismos de 
compensação e de cobertura do risco existentes. 
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O valor das posições equivalentes nos activos subjacentes é medido pelo valor 
nocional, ajustado de acordo com a natureza de cada instrumento, nomeadamente: 
nos contratos de futuros, o preço de referência e nos contratos de forwards e swaps, 
o respectivo valor nocional. 
 
A 31 Dezembro de 2015, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros derivados 
negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição global aos 
mesmos, ascendia a € 665 000 o que representa 16,48% do VLGF. 
 
 
Nota 15 – Custos imputados ao OIC 

Os custos imputados ao OIC, discriminam-se da seguinte forma: 

 

VALOR % VLGF (*)

      Comissão de Gestão Fixa 103 870 1.90

      Comissões de Depósito 5 467 0.10

      Taxa de Supervisão 1 200 0.02

      Custos de Auditoria 2 214 0.04

      Outros Custos Correntes - - 
112 751

2.06

    (*) Média relativa ao período de referência

      TOTAL
      TAXA ENCARGOS CORRENTES

CUS T OS

 
 
Nota 17 – Outras informações 
 
Dando cumprimento ao disposto no Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Colectivo, informa-se que: 
 

a) Erros de valorização (nº 7 do artigo 161º) 
 

Em Maio de 2015, a Sociedade Gestora ressarciu o Fundo, no montante de € 1,99, 
como consequência de um erro ocorrido na valorização do 16 de Abril a 11 de Maio de 
2015. Mais se informa que foram efectuados todos os procedimentos impostos pela 
legislação em vigor naquela data. 
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b) Exercício de direitos de voto inerentes às acções detidas pelo OIC (nº 4 do 
artigo 161º) 

 
Não ocorreram desvios em relação à política geral de exercício dos direitos de voto 
inerentes às acções detidas pelo OIC, quando, relativamente ao conjunto dos OIC 
geridos pela Sociedade Gestora, seja ultrapassado 1% dos direitos de voto 
correspondentes ao capital social da sociedade emitente. 
 
 
 
CONTABILISTA CERTIFICADO    BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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INFORMAÇÕES 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
BANIF ACÇÕES PORTUGAL 

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções 
  
Informações de acordo com o disposto no nº 2 do artº 161º do Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Colectivo (Regime Geral ou RGOIC) 
 

No exercício de 2015, a sociedade gestora pagou as seguintes remunerações: 

Nº Va lor (Euros)

  Colaboradores:

Remuneração fixa (1 ) 27 1 491 380 

Remuneração variável

  Orgãos socia is :  

Membros executivos (2 ) 3 -

  Colaboradores responsável pela  gestão:

Com im

 

pacto no perfil de risco do Fundo (3 ) 7 898 676

(1) A Sociedade Gestora suportou um custo to tal (incluindo equipa dos Fundos M obiliários e Fundos Imobiliários) no montante 
referido independentemente do vínculo  contratual do co laborador ser com a BGA ou com outra entidade do Grupo. Esse valor 
inclui custos suportados com direções que desenvolvem a sua actividade no contexto corporativo e/ou serviços partilhados, no 
entanto os trabalhadores dessas direções não foram considerados no número de co laboradores uma vez que a percentagem de 
valor imputada é residual.

(2) A  Política de Remuneração dos Orgãos Sociais da Sociedade Gestora prevê o não pagamento de qualquer remuneração fixa 
ou variável para os membros do Conselho de Administração, especificamente relacionada com o desempenho dos respectivos 
cargos, na medida em que estes já sejam remunerados pelas funções exercidas em outras sociedades do Grupo Banif.

(3) A  Sociedade Gestora suportou um custo to tal no montante referido, com os co laboradores responsáveis pela gestão dos 
Fundos M obiliários.
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