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RELATÓRIO DE GESTÃO  
30 DE JUNHO DE 2016 

 
 

ART INVEST 
Fundo de Investimento Alternativo Fechado 

 
 
O Art Invest – Fundo de Investimento Alternativo Fechado, adiante designado por Art 
Invest, Fundo ou OIC, é um fundo que investe em obras de arte, tanto de forma directa 
como indirecta. O Fundo é gerido pela Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, SA. e iniciou a sua actividade a 30 de Janeiro de 
2004, tendo sido constituído por um período inicial de 10 anos, pelo que se previa a 
liquidação do Fundo em Janeiro de 2014, a qual foi prorrogada para 30 de Junho de 
2015.  
 
Em Assembleia de Participantes de 22 de Junho de 2015 foi deliberada a segunda 
prorrogação do Fundo até 30 de Junho de 2016. 
 
Por deliberação da Assembleia de Participantes de 22 de Dezembro de 2015, foi 
aprovada a última prorrogação do Fundo até 30 de Janeiro de 2017, data em que terá 
o seu término. 
 
 
I – ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO  
 
A economia mundial registou um crescimento moderado no primeiro semestre de 2016. 
O fraco crescimento global registado perto do final de 2015 persistiu nos três 
primeiros meses do ano, com o crescimento do PIB a registar uma recuperação na 
Zona Euro e no Japão, enquanto nos Estados Unidos e no Reino Unido assistiu-se a 
uma moderação.  
 
Nos EUA, a economia registou um crescimento de 1,1% em termos anualizados, face a 
1,4% no último trimestre 2015, destacando-se o abrandamento do consumo privado 
(de 2,4% para 1,5%) e a agravamento das despesas públicas (de 0,1% para 1,3%). Os 
dados económicos nos EUA mantiveram uma tendência mista: enquanto o relatório de 
emprego de Maio revelou-se bastante decepcionante (criação de apenas 25 mil postos 
de trabalho, a menor desde Setembro de 2010), ainda assim, os salários mantiveram-se 
estáveis (+2,5% em termos homólogos) e a taxa de desemprego até desceu para 4,7% 
(devido a nova redução da taxa de participação). Os índices ISM contribuíram para a 
ideia de que o crescimento ficará aquém do estimado: embora a componente industrial 
tenha subido de 48,2 em Janeiro para 53,2 em Junho, a componente do sector de 
serviços caiu de 55,8 em Dezembro para 52,9 em Maio, o mínimo desde Fevereiro de 
2014, recuperando depois para 56,5 em Junho. Os dados relativos ao consumo, como 
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vendas a retalho, índice de confiança e números do mercado imobiliário confirmam 
uma tendência forte no segundo trimestre. 
 
A economia da Zona Euro recuperou de forma significativa no primeiro trimestre de 
2016, registando um crescimento de 1,7%, sustentado pela procura interna, embora 
atenuada pela fragilidade das exportações, que decresceram de 4,2% para 3,1% nos 
três primeiros meses do ano. O impacto da queda dos preços da energia, das medidas 
do BCE e de uma política fiscal neutra (e já não restritiva) estarão a surtir efeitos. Os 
dados mais recentes apontam para um crescimento que se manterá moderado, a um 
ritmo similar ou ligeiramente inferior ao do primeiro trimestre. 
 
O padrão de crescimento na Zona Euro continua a ser desigual entre as várias 
economias. Enquanto a Alemanha manteve um crescimento similar à média da região 
(+1,6%), a França cresceu 1,3%. Na periferia, destaque para a recuperação assinalável 
de Espanha (+3,4%), enquanto Itália (+1,0%) e Portugal (+0,9%) continuam a 
apresentar crescimentos menos expressivos. 
 
No Japão, após o decréscimo da actividade no último trimestre de 2015 (-1,8%), o PIB 
melhorou no primeiro trimestre de 2016, registando um crescimento de 1,9% em 
termos anualizados. Numa análise prospectiva, a actividade deverá beneficiar da 
política monetária acomodatícia e do impulso dos rendimentos proporcionado pelo 
menor preço do petróleo. Um aumento gradual dos salários reais, reflexo da maior 
restritividade do mercado de trabalho, deverá também apoiar a despesa das famílias. 
As exportações deverão beneficiar da melhoria gradual da procura externa, o que 
será, porém, atenuado pela recente apreciação do iene. Além disso, a consolidação 
orçamental pesará sobre a procura. 
 
Na China, a trajectória gradual de abrandamento desenhada pelas autoridades 
manteve-se intacta no primeiro trimestre, com o PIB a desacelerar uma décima para 
6,7%, sendo a actividade apoiada por uma melhoria do sector imobiliário e pela 
robustez das despesas em infra-estruturas. 
 
A Rússia permaneceu em recessão, embora menos profunda (-1,1% face a -3,8% no 
semestre anterior), enquanto o forte abrandamento no Brasil (-5,4% no primeiro 
trimestre) prosseguiu num contexto de elevada incerteza política. 
 
Em Portugal, o PIB aumentou 0,1% nos primeiros três meses face ao trimestre anterior 
(0,9%em termos homólogos), baseado no aumento da procura interna e no 
abrandamento das exportações. A recuperação da procura interna ocorreu num 
contexto de aumento do rendimento real disponível, de manutenção da confiança dos 
consumidores em níveis historicamente elevados e de uma aceleração do crédito ao 
consumo. O aumento do rendimento disponível foi influenciado pelo crescimento do 
emprego, pelo aumento do salário mínimo e pelas medidas anunciadas de reposição de 
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rendimento incluídas no Orçamento do Estado de 2016. A evolução do consumo privado 
foi comum à componente corrente e de bens duradouros, sendo mais acentuada neste 
último caso, nomeadamente na aquisição de veículos automóveis, num quadro de 
alguma antecipação de compras no início do ano, motivada pelas alterações ao 
enquadramento fiscal incluídas no Orçamento de Estado.  
 
A formação bruta de capital fixo (FBCF) voltou a diminuir no primeiro trimestre de 2016 
face ao trimestre anterior, reflectindo, em larga medida, a diminuição da FBCF em 
construção, para a qual contribuíram as condições meteorológicas adversas 
observadas no início do ano. Não obstante ao aumento da procura externa, as 
exportações portuguesas diminuíram face ao quarto trimestre de 2015, desacelerando 
em termos homólogos. Esta diminuição reflectiu a redução das exportações de 
combustíveis e de veículos automóveis, influenciada pelo encerramento temporário de 
importantes unidades de produção destes bens no início de 2016. As importações 
aumentaram no primeiro trimestre do ano face ao trimestre anterior, mantendo um 
crescimento homólogo relativamente inalterado.  
 
Em Abril, o FMI reviu novamente em baixa as estimativas de crescimento global para 
este ano de 3,4% para 3,2%, sublinhando os riscos políticos e sugerindo a manutenção 
de estímulos monetário e fiscal para contrariar a tendência de crescimento económico 
global muito moderado com um elevado endividamento. 
O processo de desinflação continuou no primeiro semestre de 2016, com a Zona Euro a 
registar uma taxa de inflação de 0,1% nos primeiros seis meses, muito condicionada 
pela forte queda dos preços da energia, com o brent a registar o nível mais baixo dos 
últimos 12 anos, em Janeiro. Retirando as componentes mais voláteis do cabaz de 
consumo – alimentação e energia – a inflação situou-se nos 0,9% no primeiro semestre, 
ainda muito aquém do objectivo do BCE (inferior mas perto de 2%).  
 
Nos Estados unidos, a taxa de inflação manteve-se em 1% nos primeiros seis meses do 
ano e excluindo alimentação e energia, os preços no consumidor situaram-se em 2,3%. 
 
No que respeita à política monetária, continuou a verificar-se um cenário de ampla 
liquidez proporcionada por políticas extremamente expansionistas protagonizadas 
pelos principais Bancos Centrais, apesar de se começarem a evidenciar dinâmicas 
distintas em ambos os lados do Atlântico, depois de a Reserva Federal nos EUA ter 
iniciado o ciclo de subida de taxas em Dezembro de 2015. Ao longo do semestre, a 
Reserva Federal recuou nas suas ambições no que respeita à normalização da sua 
política monetária, antecipando apenas duas subidas de taxas para 1%, em lugar das 
quatro estimadas anteriormente. A FED surpreendeu o mercado ao reduzir 
ligeiramente as suas previsões de crescimento económico nos EUA, de 2,3% a 2,5% para 
o intervalo de 2,1% a 2,3%, ao mesmo tempo que reviu em baixa as estimativas de 
inflação para 2017 para 2,0% face a 2,5% projectados anteriormente. Na reunião de 
Junho, Janet Yellen reduziu as estimativas em relação a subidas de taxas. O número 
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de membros da FED a esperar somente uma subida de taxas passou de 1, em Março, 
para 6, não tendo havido novamente no comunicado qualquer referência temporal a 
uma possível subida no curto prazo. 
 
Relativamente ao BCE, a persistente ameaça deflacionista forçou Mario Draghi a 
implementar um novo pacote de medidas. Em primeiro lugar, cortou a taxa de 
refinanciamento de 0,05% para 0% e voltou a cortar a taxa de depósito para valores 
ainda mais negativos (-10 pontos base para -0,40%). Adicionalmente, aumentou o 
volume de compras de activos em 20 mil milhões de euros para 80 mil milhões de euros, 
alargando o universo de investimento a obrigações de emitentes não-financeiros de 
boa qualidade creditícia, maturidades até 30 anos e a possibilidade de compra até 33% 
de uma emissão. Por fim, anunciou um novo conjunto de empréstimos a quatro anos 
cujo custo poderá ser negativo, condicionado a objectivos de concessão de crédito. O 
BCE confirmou que as compras mensais de activos deverão decorrer até ao final de 
Março de 2017, ou mais tarde, até que o BCE considere que se verifique um 
ajustamento sustentado da trajectória da inflação consistente com o seu objectivo.  
 
No Japão, a reunião do banco central em Abril revelou-se uma desilusão para quem 
esperava o anúncio de novas medidas de estímulo. Numa altura em que a inflação 
regressou a terreno negativo pela primeira vez em quase três anos, o Banco do Japão 
adiou para o ano fiscal de 2017 o objectivo de 2% de taxa de inflação e cortou as 
estimativas de crescimento para 2016 e 2017. 
 
No segundo trimestre assistiu-se a uma recuperação dos preços do brent e também 
das matérias-primas não petrolíferas, suportada pela estabilização da China e pela 
confirmação de uma redução da produção petrolífera nos países ex-OPEP, em 
particular nos Estados Unidos. Adicionalmente, a Agência Internacional da Energia 
reviu em alta a sua previsão para o crescimento da procura mundial de petróleo no 
primeiro trimestre de 2016, mantendo, no entanto, a estimativa de crescimento para 
2016.  
 
Em termos políticos, o semestre ficou marcado pelo referendo no Reino Unido, no dia 
23 de Junho. A decisão de abandonar a União Europeia, ainda que por uma pequena 
margem, constituiu uma surpresa, conduzindo a um movimento de venda de activos 
de risco, ainda que a pressão vendedora não tenha ultrapassado os mínimos do ano 
(em meados de Fevereiro) e se tenha assistido a uma estabilização nos dias 
subsequentes.  
 
A incerteza política e económica na Europa é agora muito elevada, e os vários cenários 
possíveis são bastante abertos, desde os riscos de desintegração da União Europeia e 
do próprio Reino Unido até à obtenção de um acordo benigno que mantenha os laços 
comerciais, passando pela repetição do referendo ou eleições antecipadas no Reino 
Unido que redundem na permanência na União Europeia.  
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Em Espanha, as eleições legislativas produziram um resultado similar a Dezembro do 
ano passado. Contudo, as sondagens foram mais uma vez contrariadas tendo o PSOE 
manteve o segundo lugar, não sendo ultrapassado pela coligação que inclui o Podemos. 
O cenário mais provável será de um governo minoritário liderado pelo Partido Popular. 
 
No que respeita à evolução dos mercados financeiros, o mês de Janeiro fica para a 
história como um dos piores inícios de ano de sempre, incorporando uma perspectiva 
de fraco crescimento e deflação, no seguimento de abrandamento da economia 
chinesa, do colapso do preço do petróleo e da debilidade dos dados macroeconómicos 
nos EUA. Esta tendência inverteu em meados de Fevereiro e no segundo trimestre os 
mercados financeiros regressaram a condições mais estáveis, depois do desempenho 
económico mundial ter sido melhor do que o esperado, da nova recuperação dos 
preços do petróleo e do estímulo monetário adicional na Zona Euro, que sustentaram a 
apreciação dos principais activos de risco.  
 
Relativamente aos principais índices accionistas, com excepção para os Estados Unidos 
com o índice S&P a valorizar 2,7%, o semestre foi assinalado por quedas generalizadas. 
Os mercados, europeu (MSCI Europe) e japonês (Nikkei), desvalorizaram -9,3% e -18,1%, 
respectivamente. Na Europa, destaque para a desvalorização do índice Italiano (-
24,4%), muito penalizado pelas preocupações em torno do sector bancário, e Espanhol 
(-14,4%). Em Portugal, o índice PSI-20, depois de ter valorizado 10,7% no ano de 2015, 
desvalorizou -16,7% no semestre. Por seu turno, o índice da MSCI para os mercados 
Emergentes evidenciou uma subida de 5,0% em dólares.  
 
Na dívida pública, assistiu-se a quedas transversais das taxas de juro das obrigações 
soberanas: nos Estados Unidos, os yields da dívida pública a 10 anos desceram 80 
pontos base para 1,47%, na Alemanha os yields para o mesmo prazo caíram 76 pontos 
base, encerrando o semestre, pela primeira vez na história, em nível negativo (-0,13%). 
Nos países periféricos, os yields a 10 anos em Espanha desceram 61 pontos base para 
1,16%, em Itália 34 pontos base para 1,26% e, em Portugal, a instabilidade política 
sobrepôs-se à acção do BCE, com os yields a 10 anos a subirem 49 pontos base para 
3,01%.  
 
As medidas sem precedentes anunciadas por Mario Draghi voltaram a ser 
determinantes para o comportamento das taxas Euribor que registaram novos 
mínimos, com todos os prazos a encerrar o semestre em níveis negativos (prazos de 3, 
6 e 12 meses nos -0,29%, -0,18% e -0,05%, respectivamente). Neste contexto, e no que 
respeita à dívida privada, os segmentos de empresas (iBoxx € Corporates Non-
Financials) e financeiro (iBoxx € Corporates Financials) registaram valorizações de 
+4,0% e +1,0%, respectivamente. Na dívida de emitentes de notação mais baixa, o 
prémio de risco diminuiu e o índice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield apreciou 
4,3% no semestre. 
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Do ponto de vista cambial, o semestre caracterizou-se por uma depreciação do dólar 
face às principais divisas de referência, tendo passado de 1,0856 para 1,1103 face ao 
euro (-2,2%) e de 120,06 para 103,20 face ao iene (-14,0%). No que respeita às moedas 
Emergentes, destaque para a valorização de 18,9% do Real brasileiro, anulando assim 
parcialmente a forte desvalorização verificada em 2015 (-49%).  
 
No que respeita às commodities, destaque-se a valorização da energia (+16%), depois 
do Brent ter atingido o mínimo dos últimos 12 anos em Janeiro e relativamente às 
commodities não energéticas, destaque para a apreciação do ouro (+25%). 
 
 
Sector de Arte Contemporânea 
 
O ano de 2016 arrancou com um decréscimo dos níveis de confiança no mercado de 
arte, reflectindo a incerteza das perspectivas económicas globais e o abrandamento 
registado no mercado de leilões. Contudo, durante o primeiro semestre de 2016, 
verificou-se uma inversão desta tendência, assistindo-se à recuperação da confiança 
dos especialistas no mercado de arte. 
 
Relativamente às perspectivas de evolução para os próximos meses, a opinião dos 
especialistas divide-se entre o optimismo, defendendo que o mercado de arte vai 
continuar a recuperar até ao final do ano, e o pessimismo, com a opinião de que a 
incerteza em torno do efeito Brexit no Reino Unido, a desaceleração da economia nos 
EUA e as eleições presidenciais norte-americanas em Novembro vão afectar a 
performance do mercado de arte. 
 
Mercado de Arte Mundial - 1º Semestre de 2016 
 

Ranking País Volume de Negócios (USD) Quota de Mercado
1 China 2.317.597.249 35,5%
2 EUA 1.748.857.652 26,8%
3 Reino Unido 1.399.415.176 21,4%
4 França  302.082.146 4,6%
5 Alemanha 102.684.709 1,6%
6 Itália 101.412.936 1,6%
7 Suíça 71.874.875 1,1%
8 Áustria 53.640.735 0,8%
9 Japão 45.663.657 0,7%
10 Coreia do Sul 43.100.281 0,7%
11 Outros 345.104.907 5,3%

Total 6.531.434.323 100%  
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Contrariando todas as previsões, a China revelou-se uma grande surpresa ao liderar os 
mercados de arte no primeiro semestre de 2016, com um aumento do seu volume de 
transacções de 18% e uma quota de mercado de 35%.  
 
O mercado ocidental de arte registou um decréscimo nas duas capitais de maior 
expressão, com uma diminuição do volume de negócios de 30% em Londres e de 49% 
em Nova Iorque devido, principalmente, a uma menor oferta de obras-primas em leilão. 
Por outro lado, o número de transacções nestas capitais aumentou em 10%, revelando, 
claramente, que o centro da arte ocidental mantém a sua vitalidade. 
 
Os restantes mercados ocidentais, nomeadamente a Bélgica, Turquia e Suécia 
aumentaram as suas vendas em 12%, 7% e 44%, respectivamente, demonstrando que 
os seus mercados nacionais de arte não são afectados pela menor robustez das duas 
grandes capitais. 
 
As vendas online são cada vez mais representativas no mercado de arte, sendo que 
95% dos compradores estão ligados a sites da especialidade e 96% do volume de 
negócios do 1º semestre de 2016 foi realizado via internet.  
 
De referir ainda, que cada vez mais a compra de obras de arte surge como 
complemento de aplicações financeiras e alternativa de investimento. Segundo um 
relatório da Delloite, 78% dos gestores de patrimónios nos bancos de investimento 
defendem que a arte deve fazer parte de um portfólio de investimento, pelo que 
perante o contexto de taxas de juro anémicas nos produtos financeiros clássicos, 
vivida nos EUA e na Europa, as perspectivas são de um crescimento contínuo. 
 
Top 10 Artistas Mundiais - 1º Semestre de 2016 
 

Top Artista Volume de Negócios
em Leilão (USD)

Nr de lotes vendido

1 PICASSO Pablo (1881‐1973) 196.338.239 1.718
2 ZHANG Daqian (1899‐1983) 180.799.659 286
3 WU Guanzhong (1919‐2010) 102.643.774 74
4 BASQUIAT Jean‐Michael  (1960‐1988) 101.726.388 41
5 MODIGLIANI Amadeo (1884‐1920) 83.392.696 19
6 MONET Claude (1840‐1926) 81.955.266 20
7 FU Baoshi  (1904‐1965) 78.062.000 35
8 BACON Francis (1909‐1992) 77.656.161 50
9 WARHOL Andy (1928‐1987) 74.425.982 739
10 QI Baishi  (1864‐1957) 73.436.024 209

Total 1.050.436.189 3.191  
 
Os preços record de obras-primas continuam sucessivamente a ser superados em 
leilão. Pablo Picasso lidera a lista top de artistas. Há cerca de um ano, uma das suas 
obras foi alvo de licitações durante 11 minutos, tendo sido arrebatada por 165 milhões 
de euros. Seguem-se na mesma lista os pintores Zhang Daqian e Wu Guanzhong, 
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ambos de nacionalidade chinesa e famosos pelo seu estilo impressionista. A 4ª posição 
do Top é ocupada pelo artista norte-americano Jean-Michel Basquiat, que nasceu em 
1960 e iniciou a sua popularidade com graffitis.  
O artista italiano Amadeo Modigliani, que se tornou famoso pelas esculturas de estilo 
único e controverso para a sua época, ocupou o 5º lugar do Top de Vendas. De referir 
que o quadro deste artista “Nu couché” (1917-1918), atingiu o valor record de 158 
milhões de euros, o segundo mais alto de sempre conseguido num leilão de arte a 
seguir a "Les Femmes d'Alger", de Pablo Picasso. 
 
Em termos nacionais, Paula Rego e Vieira da Silva, continuam a ser quem tem as 
melhores cotações no exterior. Destaque-se que em Fevereiro, em Londres, três das 
pinturas de Paula Rego estiveram em leilão com uma base de licitação próxima de um 
milhão e meio de euros. 
 
Por sua vez, a artista plástica Joana Vasconcelos tem conquistado uma notável 
presença internacional. 
 
As obras da artista Helena Almeida têm sido alvo de uma procura crescente, tendo sido 
exibida uma grande retrospectiva da sua carreira de mais de cinco décadas em 
Serralves, passando por Paris e actualmente em exibição em Bruxelas.  
 
Ainda no território nacional destaque para o galardão, Prémio Pessoa 2015, atribuído 
ao artista Rui Chafes. 

 
 
II – ACTIVIDADE DO FUNDO 
 
Política de Investimento do OIC e Evolução da Composição da Carteira 
 
Em Assembleia de Participantes realizada em 22 de Dezembro de 2015 foi deliberada a 
prorrogação do prazo de desinvestimento do Fundo, por sete meses, ou seja, até ao dia 
30 de Janeiro de 2017. 
 
No que se refere à política de investimento do Fundo, este investe directa e 
indirectamente em obras de arte. O investimento indirecto é efectuado através da 
participação no The Fine Art Fund (fundo sedeado em Londres e cuja actividade é 
similar à do Art Invest). 
 
Investimento Directo 
 
Durante o primeiro semestre de 2016, a Sociedade manteve as diligências de promoção 
e divulgação das obras do Fundo junto dos principais potenciais compradores, com o 
objectivo de concretizar a venda das mesmas, dada a aproximação do termo da 
duração do Fundo. 
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O Fundo tem actualmente em carteira 6 obras, todas de artistas de nacionalidade 
portuguesa, nomeadamente: 

 
 

Julião Sarmento 
 

 
"Codes to Specific to fear", 2002 
Técnica mista sobre tela   
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Dimensões: 302,5 x 500 x 8 cm  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paula Rego 
 

“The Ferry Girl, VI” (The Crossing), 1992 
Aguarela e tinta sobre papel 
Dimensões: 150 x 76 cm  
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Jorge Queiroz 
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Sem Título, 2006  
16 Pinturas de aguarela e tinta sobre papel 
Dimensões: 14 peças – 30,5 x 30,5 cm 
   2 peças – 40,5 x 30,5 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rui Chafes 
 
 

"Vertigem VI", 1994 
Casaco em malha de ferro    
Dimensões: 111 x 24 x 56 cm  

  

 
 
 
 
 
 
 

Álvaro Lapa 
 

 
Sem título 
Acrílico e carvão sobre madeira 
Dimensões: 52 x 82 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART INVEST - Fundo de Investimento Alternativo Fechado 

 
 



 

José Pedro Croft 
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Sem título, 1997 
Ferro galvanizado, madeira e tinta 
Dimensões: 300 x 84 x 71 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As obras de Julião Sarmento e Paula Rego continuam a ser as de maior valor do Fundo, 
representando cerca de 62% do valor total das obras em carteira. 
 
Investimento Indirecto 
 

O The Fine Art Fund, principal e único investimento indirecto do Art Invest, tem vindo a 
prosseguir a sua estratégia de venda das obras que ainda tem em carteira – cerca de 
7 (sete) em Abril de 2016.  
 
Este fundo deveria ter terminado a 29 de Março de 2016 mas foi objecto de nova (e 
última) prorrogação até Março de 2017, pelo que a equipa de vendas do The Fine Art 
Fund tem como objectivo concretizar a alienação da carteira antes dessa data. 
 
Este fundo já reembolsou 120% do total de capital comprometido junto dos seus 
investidores e vai continuar a distribuir rendimentos à medida que procede à alienação 
de cada uma das obras de arte. 
 
O Art Invest recebeu a título de distribuições extraordinárias do The Fine Art Fund 
cerca de USD 140 022 em Junho 2016. 
 
O peso deste fundo na carteira do Art Invest é de 19%, versus os 37% relativos à 
componente directa - obras de arte do Fundo. 
 
 
 
 

ART INVEST - Fundo de Investimento Alternativo Fechado 

 
 



 

 
 

 

The Fine Art 
Fund

191.161 €
19%

Obras
373.379 €

37%

Outros 
(DO+Credores)
455.088 €

45%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ‐ 30 de Junho
2016

 de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 30 de Junho de 2016 e 31 de Dezembro de 2015, a repartição do património do 
Fundo e (peso sobre o valor global líquido do Fundo) era a seguinte: 
 

30-06-2016 31-12-2015

ACT IVO
Carteira de Activos 564 539 696 929
Depósitos à ordem e a prazo 455 088 341 822
Outros valores activos - 849

1 019 627 1 039 600
PAS S IVO

Estado e Outros Entes Públicos 124 348 124 350
Comissões a pagar 5 990 6 415
Outros valores passivos 1 599 1 627
Provisões para Encargos 231 - 

132 168 132 392
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DO FUNDO 887 459 907 208
Nº DE UP 'S 351 900 351 900
VALOR DA UP 2.5219 2.5780

 
 

 
A decomposição da carteira de activos encontra-se detalhada na Nota 3 do Anexo às 
Demonstrações Financeiras. 
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Valorização dos activos do OIC 
 
Os activos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria 
estabelecidas no ponto 8.2 do Capítulo VIII do Regulamento de Gestão do Fundo, as 
quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras. 
 
 
Evolução da actividade do OIC - Informação Financeira e Performance 
 
Durante o semestre, o Fundo apresentou um Resultado Líquido negativo de € 19 748, 
decomposto pelos seguintes Proveitos e Custos, adicionalmente apresentam-se os 
Resultados dos últimos três exercícios: 
  

 

2015 2014 2013

PROVEIT OS

CARTEIRA DE TÍTULOS
Rendimentos da carteira Títulos 122 407 183 034 - - 

Ganhos em operações extrapatrimoniais - 67 057 64 308 60 309

Mais Valias - 65 459 146 881 140 480

OUTROS RENDIMENTOS
Reposição e/ou Anulação de Provisões - 117 560 63 194 30 273

Outros - 15 4 478 2 884

122 407 433 125 278 861 233 946

CUS T OS

CARTEIRA DE TÍTULOS
Menos valias 126 123 198 980 25 132 146 300

Perdas operações extrapatrimoniais 5 222 - 20 838 69 285

Comissões de transacções - 4 564 880 - 

OUTROS CUSTOS
Comissão gestão 5 344 12 153 14 059 22 577

Outros 4 567 12 311 13 275 10 578

Comissão depósito 446 943 1 305 1 857

Provisões do exercício 231 185 304 94 315 55 646

Impostos suportados 223 4 272 14 579 9 957

142 156 418 527 184 383 316 200

RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (19 749) 14 598 94 478 (82 254)

1º 
Semestre 

2016

Exercício
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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 semestre de 2016. Adicionalmente são apresentados os dados verificados no final 
dos últimos 5 exercícios: 
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2015 2014 2013 2012

Volume sob gestão 887 459 907 208 1 367 675 1 805 350 1 887 604
Nº UP’s 351 900 351 900 351 900 500 000 500 000
Valor das UP’s (EUR) 2.5219 2.5780 3.8865 3.6107 3.7752
Subscrições (totais) - - - - - 
Resgates (totais) - - 532 153 - - 

1º S emestre 
2016

Exercício

 
Nos últimos 10 anos o Fundo apresentou a seguinte evolução das rendibilidades e risco 
do OIC1: 
 

2015 2.20 5.46 4
2014 7.64 11.79 5
2013 -4.36 0.03 1
2012 -0.70 2.39 3
2011 5.19 10.08 5
2010 -3.77 5.07 4
2009 -12.64 17.74 6
2008 -2.85 0.45 1
2007 9.06 9.87 4
2006 0.23 6.89 4

Ano
Risco     

%
Nível de risco  

Rendibilidade 
%

 
 

  
Instrumentos Financeiros derivados 
 
O Art Invest investe em unidades de participação do fundo The Fine Art Fund, cuja 
moeda de referência é o Dólar Americano (USD). Neste sentido o Fundo está sujeito ao 
risco cambial, contudo actualmente não é efectuada nenhuma cobertura deste risco. 
 

 

                                                            
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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III – EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES E PERSPECTIVAS DA ACTIVIDADE DO 
OIC 
 
Perspectivas da actividade do OIC 
 
O Fundo irá prosseguir a sua política de desinvestimento, nomeadamente, através da 
promoção e divulgação das 6 (seis) obras em carteira com o objectivo da sua alienação 
ser realizada nas melhores condições, tendo presente que no dia 30 de Janeiro de 2017 
termina o prazo de desinvestimento do Fundo e este entrará em período de liquidação. 
 
Neste sentido, a Sociedade tem estabelecido contactos com potenciais investidores 
privados e procurado soluções de intermediação alternativas.  
 
Relativamente ao investimento indirecto em unidades de participação no The Fine Art 
Fund , este investimento será reembolsado à medida da venda das 7 obras de arte que 
que subsistem na carteira do fundo. O The Fine Art Fund prorrogou a sua duração até  
Março de 2017, perspectivando conseguir alienar a totalidade da carteira até essa 
data, salientando-se que o Art Invest, que entrará em período de dissolução e 
liquidação em Janeiro de 2017 só então poderá terminar a sua participação neste 
activo. 
 
 
V – 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, 3 de Outubro de 2016. 
 
 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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BALANÇO DO ART INVEST - Fundo  de  Investimento  Alternativo  Fechado
              (valores em  euros) Data: 30- 06- 2016

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 2016 2015 CÓDIGO DESIGNAÇÃO P erí odos

Bruto + - L íquid o L íquid o 2016 2015

OUTRO S ATIVO S CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 791 775 791 775
33 Ativos Intangíveis das SIM

TOTA L D E OU TR OS A C T IV OS D A S SIM - - - - - 62 Variações Patrimoniais 1 007 1 007

CARTEIRA DE T ÍTULOS 64 Resultados Transitados 114 426 99 828
21 Obrigações
22 Acções 65 Resultados Distribuidos
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação 1 191 160 - 191 161 323 550
25 Direitos 66 Resultados Líquidos do Exercício (19 749) 14 598
26 Outros instrumentos de dívida TOTA L D O C A PITA L D O OIC 887 459 907 208

TOTA L D A  C A R TEIR A  D E T Í TU LOS 1 191 160 - 191 161 323 550

OUTRO S ACTIVOS 48 P RO VISÕES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 355 051 30 457 12 130 373 378 373 379 481 Provisões para Encargos 231 - 

TOTA L D E OU TR OS A C T IV OS 355 051 30 457 12 130 373 378 373 379 TOTA L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S 231 - 

TERCEIROS TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores 421 Resgates a Pagar a Participantes

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

423 Comissões a Pagar 5 990 6 415
DISP ONIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 124 348 125 977

11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos
12 Depósitos à ordem 455 088 455 088 341 822 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 46 Acionistas
14 Certificados de depósito TOTA L D OS V A LOR ES A  PA GA R 130 338 132 392
18 Outros meios monetários

TOTA L D A S D ISPON IB ILID A D ES 455 088 - - 455 088 341 822 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de custos 1 599 - 
51 Acréscimos de Proveitos - 4 56 Receitas com Proveito Diferido
52 Despesas com Custo Diferido - 845 58 Outros Acrécimos e Diferimentos
58 Outros Acrécimos e Diferimentos 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Activas

TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . A C T IV OS - - - - 849 TOTA L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . PA SSIV OS 1 599 - 

TO TAL  DO  ACTIVO 810 140 221 617 12 130 1 019 627 1 039 600 TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 1 019 627 1 039 600

Total  do Número de Unidades  de P art ic ipação em Ci rculação 351 900 351 900 Valor Uni tário d a Unidade de P art ic ipação 2. 5219 2. 5780

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 ART INVEST - Fundo de Investimento Alternativo Fechado
(valores em  euros) Data: 30- 06- 2016

CUS T OS  E PERDAS PROVEIT OS  E GANHOS

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2016 2015 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2016 2015

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 - 16

819 De Operações Extrapatrimoniais

COMISSÕES E TAXAS
722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos - 4 564

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 7 847 10 214 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
729 De Operações Extrapatrimoniais 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 122 407 - 

829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 126 123 10 078
731+…+738 Outras, em Operações Correntes GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 5 222 - 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos - 44 908
831+838 Outras Operações Correntes

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais - 42 386

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

- 4 049

7412 + 7422 Impostos Indirectos 223 - REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos - 117 560
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 231 185 304 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2 505 4 787 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 122 407 204 870
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 142 151 218 996

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 5 1 882 Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) 5 1 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores
888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais - 

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

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) - - 66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) 19 749 14 127
T OT AL 142 156 218 997 T OT AL 142 156 218 997

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos (3 716) 30 266 F-E Resultados Eventuais (5) 1
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais (5 222) 42 386 B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos (19 526) (10 078)

B-A Resultados Correntes (19 744) (14 126)D+F-A-C-E+7411/8+742 Resultado Líquido do Período (19 749) (14 127)

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



 

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS DO ART INVEST - Fundo de Investimento Alternativo Fechado
(valores em  euros) Data: 30- 06- 2016

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

CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2016 2015 CÓDIGO DES IGNAÇÃO 2016 2015
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 935 Futuros

TOTAL - - 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 valores 943 Valores cedidos em garantia

TOTAL - - TOTAL - - 

T OT AL DOS  DIREIT OS - - T OT AL DAS  RES PONS ABILIDADES - - 

99 Contas de Contrapart ida - - 99 Contas de Contrapartida - - 

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

ART INVEST - Fundo  de  Investimento  Alternativo  Fechado

(valores em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2016 2015

OP ERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO  O IC

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação
Subscrição de ações - categoria especial
Outras operações com acionistas
Comissão de subscrição
Comissão se resgate

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação
Rendimentos pagos aos participantes
Amortização de unidades de participação 475 065
Reembolso de ações - categoria especial
Rendimentos pagos aos acionistas - categoria especial
Outras operações com acionistas

Fl uxo das  operações sobre as unidades  do O IC - ( 065)

OP ERAÇÕES DA CARTEIRA DE T ÍTULOS

 

475 

E O UTROS ACTIVOS
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 187 658
Reembolso de títulos e outros ativosda carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimento de títulos e outros ativos da carteira 126 123
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 1 689 4 663
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
Comissões de corretagem
Outras taxas e comissões 857
Outros pagamentos relacionados com a carteira 4 753
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Fluxo das  operações  d a cartei ra de t í tulos 123 577 178 242
e outros  act i vos

OP ERAÇÕES A  P RAZO  E DE DIV ISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais 123 450 83 837
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações
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 126 122 84 046
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões pagas
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas

Fluxo das  op erações  a prazo e de d iv isas (2 672) (209)
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(Continuação)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2016 2015

OP ERAÇÕES GESTÃO  CORRENTE

RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários 72
Juros de certificados de depósito
Comissões em operações de empréstimo de títulos
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros recebimentos correntes

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 5 760 6 690
Comissão de depósito 455 640
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas 225 3 587
Taxa de Supervisão 1 200 1 200
Auditoria
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros pagamentos correntes 1 614

Fluxo das  operações  de gestão corrente (7 640) (13 659)

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) 113 266 (310 691)

Efei to das  Di fereças  de Cambio - 1 883

Disponib i l idades  no iníc io do período… (B) 341 822 474 946

Disponib i l i dades  no fim do período… (C) =  (B) +-  (A) 455 088 166 138

O CONTABILISTA CERTIFICADO BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G .F. I .M. , S.A.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 30 DE JUNHO DE 2016 

 
 

ART INVEST 
Fundo de Investimento Alternativo Fechado 

 
 
Nota Introdutória 
 
O Art Invest – Fundo de Investimento Alternativo Fechado, adiante designado por Art 
Invest, Fundo ou OIC, é um fundo que investe em obras de arte, 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 20 de Outubro de 2003. O Fundo constituiu-se, ao abrigo do disposto no n.º 5 do 
art. 4º do Decreto-Lei n.º 276/94, de 2 de Novembro, com redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 323/99, de 13 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 62/2002, de 20 de Março e 
do Regulamento da CMVM n.º 9/2003, sob a forma de Fundo Especial de Investimento 
Fechado e iniciou a sua actividade a 30 de Janeiro de 2004, tendo sido constituído por 
um período inicial de 10 anos, pelo que se previa a liquidação do Fundo em Janeiro de 
2014, a qual foi prorrogada para 30 de Junho de 2015.  
 
Em Assembleia de Participantes de 22 de Junho de 2015, foi deliberada nova 
prorrogação do Fundo até 30 de Junho de 2016. Em Assembleia de Participantes de 22 
de Dezembro de 2015, foi deliberada a última prorrogação do Fundo até 30 de Janeiro 
de 2017. 
 

 
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. 
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(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) Activos em carteira 
 
No que diz respeito ao critério valorimétrico dos activos em carteira, estes são 
registados pelo valor de aquisição, sendo valorizados de acordo com as regras 
estabelecidas no Regulamento de Gestão do Fundo, as quais são descritas na Nota 4 
do presente anexo.  
 
(e) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Banif Gestão de Activos – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, calcula e cobra uma 
comissão de gestão semestralmente, composta pelo somatório de duas parcelas: 

a) 2,5% ao ano sobre o maior de i) valor de subscrição deduzido do valor investido 
noutros instrumentos de investimento colectivo e ii) valor líquido global do 
Fundo deduzido do valor investido noutros instrumentos de investimento 
colectivo, acrescido de  

b) 0,5% ao ano sobre o montante investido noutros instrumentos de investimento 
colectivo. 

 
 (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 semestralmente 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. 
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(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. 
 

Assim o Fundo foi tributado a uma taxa de 21%, sobre o 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 
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. 
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Nota 1 – Variação do Valor Global Líquido do OIC e das Unidades de Participação 
 
Discriminação das variações ocorridas durante o período no valor líquido global e 
unitário do OIC, bem como das unidades de participação: 
 

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

Valor base 791 775 - - - - - 791 775

Diferença p/ Valor Base 1 007 - - - - - 1 007

Resultados distribuídos - - - - - - 

Resultados acumulados 99 828 - - - 14 598 - 114 426

Resultados do período 14 598 - - - (14 598) (19 749) (19 749)

S O M A 907 208 - - - - (19 749) 887 459

Nº de unidades participação 351 900 - - 351 900

Valor unidade participação 2.5780 - - 2.5219

 

- 

 

O OIC apresentou a seguinte evolução: 
 

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

Jan 904 775 2.5711 351 900
Fev 904 349 2.5699 351 900
Mar 888 041 2.5236 351 900
Abr 885 388 2.5160 351 900
Mai 890 643 2.5310 351 900
Jun 887 459 2.5219 351 900

 
 
Nota: De acordo com o Regulamento de Gestão, o valor da unidade de participação é calculado semestralmente (em 

Junho e Dezembro), pelo que o VGLF e o Valor da UP divulgados neste quadro, relativos aos restantes meses, são 

meramente indicativos. 
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Nota 3 – Inventário da carteira de títulos 

 
A 30 de Junho de 2016, a carteira de activos do Fundo decompõe-se da seguinte forma: 

 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 30 de Junho de 2016 

ART INVEST-Fundo Especial Investime (Valores em EURO)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

3 - Unidades de participação de (OIC) 

3.2 - OIC domiciliados num Estado membro da UE 

 1  191 161  191 161Fine Art Fund  191 160

191 161 0191 1610191 160 1Sub-Total:  

4 - Outros activos 

4.1 - Outros activos 

 79 906 105 000 105 000Rego Ferry Girl VI 25 094

 28 188  31 250  31 250J QUEIROZ  3 062

 137 130 125 000 125 000C.Specif. Fear JSarm -12 130

 51 579  52 454  52 454VertigemVI 1994 Chaf  875

 29 751 31 175 31 175S. título 1997 Croft 1 424

 28 498 28 500 28 500Obra de Álvaro Lapa 2

373 378 0373 378-12 13030 457 355 051Sub-Total:  

Total  355 052  221 618 -12 130  564 539  0  564 539

 
 

Discriminação da liquidez do OIC: 

 

 

S a ldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Numerário - - - 
Depósitos à ordem 341 822 249 574 136 308 455 088
Descobertos bancários - - - 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - - 
Certificados de depósito - - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - - 

Total 341 822 249 574 136 308 455 088

Contas

- 

- 
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Nota 4 – Critérios de valorização dos activos do OIC 

 
Momento de referência da valorização 
 
O valor da unidade de participação é calculado semestralmente, com referência ao 
último dia útil. 
 
Aquele valor é determinado pela divisão do valor líquido global do Fundo pelo número 
de unidades de participação em cada momento em circulação. Todas as operações 
realizadas em cada dia de cálculo serão englobadas para efeitos de determinação 
daquele valor. 
 
Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
Obras de Arte 
 
A avaliação dos activos que compõem o Fundo e assumem a forma de obras de arte, é 
determinada por dois avaliadores independentes que não têm qualquer relação com a 
gestão do Fundo, o Comité de Investimento ou o Conselho Consultivo do Fundo. Cada 
avaliador procede individualmente à avaliação de cada uma das obras de arte que 
compõem o Fundo.  
 
O valor de referência que é considerado para o cálculo do valor líquido global do Fundo, 
corresponde à média dos valores apresentados pelos avaliadores para cada uma das 
obras de arte. A avaliação das obras de arte é efectuada com uma periodicidade bienal. 
 
 
Organismos de Investimento Colectivo 
 
De acordo com o Regulamento de Gestão, a avaliação dos activos que compõem o 
Fundo que assumam a forma de participações em organismos de investimento 
colectivo é realizada com base no último valor das unidades de participação divulgadas 
no momento da valorização. No caso das unidades de participação do fundo The Fine 
Art Fund , a sua divulgação é efectuada anualmente, com referência à data de 30 
Junho. Este valor da unidade de participação do The Fine Art Fund, será reflectido no 
cálculo do apuramento do valor da unidade de participação do Art Invest 
imediatamente subsequente à referida divulgação, ou seja, à data de 31 de Dezembro. 
Relativamente à valorização semestral com referência a Junho, a sociedade Gestora 
efectuará a valorização da participação no The Fine Art Fund, utilizando para o efeito a 
melhor informação disponível, à data de valorização da unidade de participação do Art 
Invest.  
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Nota 11 – Exposição ao risco cambial 
 
O quadro que se apresenta de seguida demonstra as posições cambiais em aberto do 
OIC nas diversas moedas, e a respectiva cobertura efectuada à data de 30 de Junho de 
2016: 
 

 

A Prazo
Forw ard Futuros Opções

USD 212 227 - - - - 212 227

191 161 - - 191 161Contravalor Euro

Posição Cambial

Moedas À vista T otal a  Prazo
Posição 
Global

 
 

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

VALOR % VLGF (*)

      Comissões de Gestão Fixa 5 344 0.60

      Comissões de Depósito 446 0.05

      Taxa de Supervisão 1 200 0.13

      Custos de Auditoria 1 599 0.18

      Imposto Selo 223 0.02

      Outros Custos Correntes 844 0.10

9 656

1.08

    (*) Média relativa ao período de referência

CUS T OS

      TOTAL

      TAXA DE ENCARGOS CORRENTES
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Nota 17 – Outras Contas de Credores 

As outras contas de credores discriminam-se da seguinte forma: 
 

 Estado e Outros Entes Públicos
 Mais valias 124 238 124 238
 Imposto de Selo 110 112
 Iva - - 

 Outros valores a pagar
 Outros credores - 1 627

TOTAL 124 348 125 977

30-06-2016 31-12-2015

 
 

 

Nota 18 – Outras informações 

Dando cumprimento ao disposto no nº 7 do artigo 161º do Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Colectivo, informa-se que não se verificou qualquer erro 
de valorização do Fundo e consequentemente não ocorreu nenhum pagamento ao 
Fundo e aos participantes de carácter compensatório decorrentes dos mesmos. 
 
 
CONTABILISTA CERTIFICADO    BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 
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