
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.  
 
Sede Social: Av. 24 Julho, nº 98, 1º Piso, 1200-870 Lisboa 
Telefone: (351) 213 816 230 | Fax: (351) 213 816 231 
Capital Social: 2 000 000 Euros 
Número único de registo e de pessoa colectiva: 502 603 046 
 
www.banifib.com 

2016 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO E CONTAS ANUAL 
 

31 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANIF ACÇÕES PORTUGAL 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto 

de Acções 
 

   

2 
BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções  

 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO  
31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 
 

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. 
 
A 6 Janeiro de 2017, a sociedade gestora, decidiu dissolver e liquidar o Fundo, ao abrigo 
do disposto na alínea b) do nº1 do artº 42º da lei nº 16/2015 de 24 de Fevereiro. 
 
 
I – ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 
 
Enquadramento Internacional 
 
De acordo com a OCDE, a economia global terá crescido 2,9% em 2016, um desempenho 
abaixo das expectativas iniciais (uma tendência que se repete há seis anos 
consecutivos) e do ritmo de crescimento no ano anterior, condicionado sobretudo pelo 
abrandamento nas economias desenvolvidas. Este crescimento modesto, 
inclusivamente o mais fraco desde 2009, o ano da grande recessão global, reflecte 
níveis reduzidos de investimento e comércio internacional, num contexto de baixo 
crescimento da produtividade, níveis elevados de dívida pública e privada e tendências 
demográficas adversas.  
 
A economia dos EUA terá sido a principal responsável pelo menor crescimento global 
face ao esperado. O PIB registou um crescimento real de 1,5%, segundo a OCDE. No 1º 
semestre, o crescimento foi bastante fraco, reflexo do corte no investimento do sector 
energético em consequência da queda abrupta do preço do petróleo. Em termos 
trimestrais, o PIB cresceu a um ritmo anualizado de 0,8% e 1,4% no 1º e 2º trimestre, 
respectivamente, tendo acelerado para 3,5% no 3º. O consumo privado permaneceu o 
principal motor de crescimento, suportado pelos menores custos da energia e pela 
robustez do mercado de trabalho e do imobiliário, num contexto de procura externa 
praticamente neutral, onde a valorização do dólar pesou nas exportações. Estes 
factores adiaram progressivamente a decisão da Reserva Federal em prosseguir a 
normalização das taxas de juro, ainda que a inflação tenha lentamente se aproximado 
do objectivo do seu mandato. Em oposição às quatro subidas que a Fed defendia como 

3 
BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções  

 



 

orientação para os investidores no início do ano, Janet Yellen acabaria por subir a fed 
funds rate apenas numa ocasião, em Dezembro.  
Na Europa, o ritmo da recuperação permaneceu moderado, associado a níveis de 
endividamento e crédito malparado persistentemente elevados. De acordo com as 
previsões de Inverno da Comissão Europeia, a Zona Euro cresceu 1,7% em 2016, tendo 
desacelerado do crescimento de 2,0% registado no ano anterior. No seu conjunto, a UE 
cresceu 1,8%, o que compara com 2,2% em 2015.  
 
Este desempenho modesto reflecte várias heranças da grande crise financeira, como o 
elevado endividamento público e privado e a correcção do crédito malparado no sector 
bancário, assim como a incerteza política, sobretudo a decorrente do referendo para a 
saída do Reino Unido da UE. Contudo, outros factores positivos compensaram essas 
perturbações: as condições bastante favoráveis de financiamento, o efeito desfasado 
da depreciação acumulada do euro, a política fiscal neutral ou mesmo expansionista 
ou a redução dos custos com a energia. O consumo privado foi o principal contribuidor, 
em linha com a redução gradual do desemprego ao longo do ano para valores mínimos 
desde 2009, enquanto o investimento privado desacelerou ligeiramente face a 2015 
mas manteve o contributo positivo. A procura externa, por fim, terá apresentado um 
contributo marginalmente negativo, num cenário de redução do comércio 
internacional e de menor crescimento global. 
 
Na Zona Euro, o padrão de crescimento continua a ser desigual entre as várias 
economias. Segundo as estimativas da Comissão Europeia, enquanto a Alemanha 
manteve um crescimento acima da média da região (1,9%), a procura interna 
sustentou um crescimento moderado em França (+1,3%) que permitiu à segunda 
maior economia da UEM manter o ritmo do ano anterior. Na Periferia, vários países 
beneficiaram da implementação de reformas estruturais e obtiveram uma 
recuperação assinalável, casos da Irlanda (+4,1%) e Espanha (+3,2%). No entanto, a 
Itália cresceu apenas 0,7%, condicionada pelas questões sobre a solvabilidade dos 
bancos italianos e pela menor competitividade do sector industrial. Na Grécia, apesar 
de a economia registar uma pequena retracção no ano (-0,3%), penalizada pela 
procura externa, assistiu-se a uma recuperação gradual dos níveis de confiança após 
a conclusão da primeira revisão do programa de financiamento do Mecanismo Europeu 
de Estabilidade, o qual suportou a reanimação do investimento. 
 
Após atingir um mínimo de -0,2% no primeiro trimestre, a inflação na Zona Euro subiu 
gradualmente ao longo de 2016 para 1,1%, a acompanhar a forte queda dos preços da 
energia até Janeiro e subsequente recuperação. Retirando as componentes mais 
voláteis do cabaz de consumo, a alimentação e a energia, a inflação ficou nos 0,9%, 
valor exactamente idêntico ao final de 2015 e ainda muito aquém do objectivo do BCE 
(inferior, mais perto de 2%). A persistente ausência de inflação obrigou o BCE a cortar 
novamente a taxa de depósito para valores ainda mais negativos (-0,40%) e a acelerar, 
a partir de Abril, o programa de compra de activos para o montante mensal de 80 mil 
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milhões de euros, alargando o universo de investimento a obrigações de emitentes 
não-financeiros de boa qualidade creditícia. 
 
No Japão, a economia beneficiou do suporte da política monetária e fiscal e cresceu 
0,8% em 2016, de acordo com a OCDE. Este crescimento, resultado por um lado da 
resposta da procura interna à política económica das autoridades, e por outro da 
procura externa deprimida em linha com a vincada apreciação do iene no primeiro 
semestre, é somente ligeiramente superior aos 0,6% registados em 2015. Com este 
crescimento moderado, a discussão sobre a eficácia sobretudo da política monetária 
intensificou-se perante a inflação bastante deprimida (variação homóloga de 0,5% em 
Novembro, mantendo-se negativa entre o 2º e 3º trimestres) depois do Banco do Japão 
ter surpreendido com medidas sem precedentes. Em Janeiro, com a introdução de 
taxas negativas pela primeira vez, alinhado com os bancos centrais europeus, com um 
corte na taxa de depósito para -0,10% e, mais tarde, em Setembro, com a alteração do 
programa de compra de activos com o objectivo de manter o yield das obrigações 
soberanas a 10 anos próximo de zero, comprometendo-se ainda a continuar a comprar 
activos até a inflação ultrapassar (e não apenas atingir) os 2% de forma sustentada. 
 
De acordo com o FMI, o crescimento das economias emergentes acelerou ligeiramente 
em 2016 (4,2%) face a 2015 (4,0%), a beneficiar da suavização gradual do período 
recessivo no Brasil e na Rússia e pela reversão da forte queda generalizada das 
Commodities.  
 
Mais uma vez, 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 6,6%, de 6,9% em 2015, ultrapassando o objectivo 
oficial das autoridades de 6,5%. No entanto, o ano iniciou-se com alguma turbulência, 
com vários indicadores económicos a sugerirem uma travagem mais abrupta. Não 
obstante, os estímulos introduzidos permitiram a estabilização do crescimento para a 
trajectória pretendida através do investimento público e das exportações. Apesar da 
estabilização do crescimento, algumas vulnerabilidades financeiras subsistem, tal 
como a dependência do investimento público, a expansão do crédito acima do PIB 
nominal ou o crescente endividamento privado.  
 
No Brasil, o segundo semestre ficou marcado por uma recuperação da actividade, 
depois do impacto da queda das commodities e da incerteza política com a destituição 
de Dilma Rousseff ser ultrapassado. As pressões inflacionistas reduziram-se e deram 
espaço para o banco central aliviar as taxas de juro, com dois cortes de 25pb para 
13,75% no 4º trimestre. No final do ano, o PIB ter-se-á contraído 3,3%, o que compara 
com -3,8% em 2015. No mesmo sentido, a Rússia evidenciou sinais de estabilização da 
recessão que levou o PIB a contrair 3,7% no ano anterior. O ajustamento ao duplo 
choque da queda do preço do petróleo e das sanções internacionais, assim como uma 
melhoria das condições financeiras após uma recapitalização do sistema bancário com 
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fundos públicos, terão contribuído para uma queda do PIB de apenas 0,8%. A Índia, por 
seu turno, salientou-se pela robustez do seu crescimento, o qual se manteve robusto 
(7,6%), favorecido por um conjunto de reformas estruturais e pela melhoria dos 
termos de troca que permitiram consolidar o estatuto de grande economia global com 
o maior crescimento. 
 
Enquadramento Nacional 
 
A economia portuguesa em 2016 manteve a tendência de recuperação gradual, 
embora não tenha evitado um abrandamento face ao ano anterior. De acordo com as 
estimativas expressas nas conclusões da missão de acompanhamento do FMI em 
Dezembro, o PIB cresceu 1,3% em termos reais, após ter registado um crescimento de 
1,6% em 2015. O padrão de crescimento não foi homogéneo ao longo do ano: enquanto 
no 1º semestre a economia seguiu a tendência de abrandamento já visível no final de 
2015, devido sobretudo à fraqueza do investimento, a segunda metade do ano terá 
sido marcada pela recuperação dos vários índices de confiança que fortaleceram a 
procura interna e um contributo mais positivo da procura externa. Desta forma, o PIB 
cresceu, em cadeia, 0,2% e 0,3% nos dois primeiros trimestres, enquanto no 3º 
trimestre o crescimento acelerou para 0,8%. Esta dinâmica foi insuficiente para 
prosseguir com o processo de convergência, dado o crescimento anual esperado de 
1,7% para a Zona Euro.  
 
A evolução do PIB teve subjacente um comportamento do consumo privado como a 
variável mais dinâmica da despesa, apesar de ter desacelerado para 2,0%, face a 2,6% 
no ano anterior. O consumo de bens duradouros disparou no 1º trimestre, em 
antecipação ao aumento de impostos indirectos com a entrada em vigor do Orçamento 
de Estado em Abril. A natural correcção deste pico foi compensada por uma aceleração 
no consumo de bens não duradouros e serviços na segunda metade do ano, em linha 
com a subida dos índices de confiança do consumidor para máximos desde Agosto de 
2000. Esta evolução está intimamente ligada ao incremento do rendimento disponível 
das famílias, suportado pela melhoria do mercado laboral. Segundo dados do INE, a 
taxa de desemprego desceu para 10,5% até Novembro, o que compara com 12,2% no 
final de 2015 e 17,4% no pico atingido no 1º trimestre de 2013. O abrandamento do 
consumo privado em 2016 deve ser visto à luz do processo de desalavancagem das 
famílias portuguesas a decorrer desde 2012 e que se traduz na redução gradual do 
endividamento e na baixa taxa de poupança (4,0% no final do 3º trimestre). 
 
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) contraiu 1,4%, após um crescimento de 4,5% 
em 2015. A forte retracção do investimento público (-27,6% no 3º trimestre) e a 
continuada fraqueza dos volumes de crédito concedidos explicam esta evolução, a qual 
interrompeu uma tendência de recuperação desde final de 2013 e foi condicionada por 
factores de incerteza interna (viabilidade da solução governativa e persistentes 
problemas na banca nacional) e externa (volatilidade financeira no início do ano e 
resultado do referendo no Reino Unido). Estes factores foram, contudo, desagravando-
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se ao longo do ano, pelo que a travagem no investimento foi igualmente suavizando-se. 
O sector da construção foi o principal responsável pela queda do investimento, 
apresentando uma contracção de 3,7% em termos homólogos no 3º trimestre. A FBCF 
continuou a beneficiar do comportamento do investimento em material de transporte 
(em desaceleração mas ainda a crescer) e máquinas e equipamentos (retomou o 
crescimento no 3º trimestre com 3,1%). 
 
No que respeita às exportações, registou-se em 2016 uma desaceleração do 
crescimento para 3,5% de 6,1% no ano anterior (estimativa do FMI). Esta rúbrica foi 
penalizada pelo menor volume de comércio com países fora da Zona Euro, 
nomeadamente EUA, Angola, Brasil, China e Argélia, o que reflecte o contexto recessivo 
de Angola e Brasil por um lado, e a paragem no início do ano de uma refinaria que 
impactou as exportações de combustíveis. De acordo com dados do Banco de Portugal 
a Outubro de 2016, as exportações de bens retraíram-se 0,7% em termos homólogos, e, 
excluindo os combustíveis, registou-se um crescimento de 1,0%. De entre os sectores 
exportadores de bens, o destaque vai para os bens de equipamento, cujo crescimento 
se saldava nos 6,0%. Contudo, o dinamismo das exportações é justificado pela robustez 
da exportação de serviços, destacando-se mais uma vez o forte crescimento da sua 
principal componente, as exportações de viagens e turismo (representam já 17,3% do 
total das exportações de bens e serviços), que cresceram 10,3%.  
 
As importações, por seu turno, desaceleraram de 8,1% em 2015 para 3,1%. Este 
abrandamento é consentâneo com a travagem do investimento com maior conteúdo 
importado, nomeadamente em bens intermédios e é compensado com a aceleração 
das importações de bens de consumo. Assim, a procura externa no cômputo do ano 
deverá ter um contributo marginalmente positivo para o crescimento do PIB de 0,1%.  
 
Evolução dos Preços 
 
Os preços no consumidor mantiveram praticamente a subida ligeira do ano anterior. A 
taxa de variação média anual subiu 0,6%, face a 0,5% em 2015, enquanto a taxa 
homóloga encerrou 2016 a subir 0,9% (0,4% em 2015). O incremento da taxa de 
variação do IPC foi sobretudo determinado pela evolução da inflação subjacente, ou 
seja, retirando as componentes voláteis dos bens energéticos e alimentares não 
transformados, cuja variação média de 0,7%, igual à subida observada em 2015, 
representou o principal contributo para a variação da totalidade do IPC. A subida do 
preço dos produtos alimentares não transformados, cuja variação média anual passou 
de 1,9% em 2015 para 1,6% em 2016, compensou a queda de 1,8% dos produtos 
energéticos que desaceleraram no final do ano a tendência de decréscimo que vinha 
do ano transacto (-3,6% em 2015).  
 
No que respeita à variação dos preços das categorias de bens e serviços, a tendência 
observada no ano anterior repetiu-se: as subidas de preços concentraram-se nos 
serviços, com um crescimento médio anual dos preços dos serviços de 1,5% (1,3% em 
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2015), enquanto o preço dos bens se manteve inalterado (face a um decréscimo 
marginal de 0,1% em 2015). 
 
O IHPC, o índice utilizado para comparações internacionais cuja estrutura de 
ponderação difere da do IPC por incluir a despesa de não residentes no país e excluir a 
despesa de residentes no exterior, apresentou uma taxa de variação média anual de 
0,6% em 2016 (0,5% em 2015). O diferencial entre a taxa média anual do IHPC de 
Portugal e da Zona Euro situou-se em -0,2% em 2016 (+0,5 p.p. em 2015). 
 
Mercados Financeiros 
 
No que respeita aos mercados financeiros, o ano de 2016 ficou marcado por três 
períodos que desafiaram a relativamente reduzida volatilidade que imperou no 
remanescente do ano. Até meados de Fevereiro, os investidores recearam uma 
recessão global em sequência da queda abrupta do preço das commodities, com o 
petróleo a atingir um mínimo de 13 anos. As atenções centraram-se nas dúvidas 
relativamente à solidez do sistema financeiro europeu por um lado, e na política 
cambial da China por outro, com receios que a depreciação do renmimbi viesse a 
destabilizar a economia mundial e originasse uma onda de desvalorizações 
competitivas. Esse cenário, contudo, não se materializou e os activos de risco, após um 
início do ano que, em certos casos, bateu recordes negativos, encetaram uma 
significativa recuperação. 
 
Os dois restantes períodos de maior volatilidade prenderam-se com eventos políticos 
inesperados. No final de Junho, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na UE 
chocou com a expectativa geral, tal como em Novembro as eleições presidenciais nos 
EUA. Em ambos os casos, os investidores contrariaram as perspectivas iniciais e 
adoptaram uma leitura bem mais benigna.  
 
Outro factor marcante em 2016 residiu no contínuo foco na actividade dos bancos 
centrais, um tópico recorrente desde a grande crise financeira. A incerteza sobre a 
política monetária na Europa e no Japão, onde as respectivas autoridades se debatem 
com o esgotamento e a crescente menor eficácia das medidas não convencionais, deu 
lugar no último trimestre do ano à perspectiva de que a era de políticas monetárias 
ultra-expansionistas estaria a aproximar-se do final e que no futuro próximo a origem 
dos necessários estímulos viriam da política fiscal, num debate intimamente ligado à 
nova administração Trump nos EUA.    
   
Assim, os principais índices accionistas registaram desempenhos distintos em 2016. Os 
mercados europeus (MSCI Europe) e japonês (Nikkei) encerraram o ano praticamente 
inalterados, com variações de -0,5% e 0,4%, respectivamente. Em Portugal, o índice PSI-
20 perdeu 11,9% e em Espanha a perda foi de 2,0%. Por seu turno, o mercado nos EUA 
terminou em máximos (S&P500 registou ganho de 9,5%) e o índice da MSCI para os 
mercados emergentes, após três anos consecutivos de perdas, evidenciou uma 
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valorização de 8,6% em dólares, a beneficiar da estabilização cambial e económica do 
bloco.  
 
Em 2016, as taxas de rendibilidade da dívida pública da zona euro registaram uma 
nova descida e, em muitos casos, avançaram para valores ainda mais negativos. Após 
atingir novos mínimos desde a criação da Área do Euro em Julho, os yields viriam a 
subir e mitigar a descida do 1º semestre, em reflexo da perspectiva de menores 
esforços da política monetária e de melhoria de crescimento e inflação. Em Portugal, a 
tendência foi de crescente subida do respectivo prémio de risco, dado um menor apoio 
do programa de compra de activos pelo BCE no final do ano e as persistentes 
necessidades de financiamento. 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 todos os prazos em níveis negativos. Por fim, a classe de 
obrigações de crédito acumularam ganhos ao longo do ano, sobretudo nos segmentos 
de maior risco. 
 
Em termos cambiais, o ano foi marcado pela força do dólar, forte desvalorização da 
libra e estabilização das moedas emergentes. O desfasamento entre a fase do ciclo da 
política monetária dos EUA e restantes blocos globais foi agravado com as 
perspectivas da nova administração na Casa Branca e beneficiou o dólar sobretudo 
nos últimos dois meses do ano. A adopção de novas medidas expansionistas por parte 
do BCE conduziu, adicionalmente, a uma depreciação em 3,2% do euro em relação à 
moeda norte-americana, enquanto a libra desvalorizou 16,3% na sequência do 
chamado Brexit. Por fim, as moedas Emergentes inverteram a tendência de 
desvalorização acumulada nos três anos anteriores, com destaque para a apreciação 
de 21,7% do Real brasileiro, 18,6% do Rublo russo e 12,6% do Rand da África do Sul. Esta 
recuperação não foi alargada a todo o bloco, destacando-se as fortes depreciações do 
Peso mexicano (-17,0%) e da Lira turca (-17,2%). 
 
No que respeita às commodities, os preços caíram 10,6% em 2016, de acordo com o 
índice geral publicado pelo FMI. Do conjunto destes activos, destaca-se a queda da 
energia (-16,9%) enquanto as commodities não energéticas registaram uma correcção 
menos agressiva (-2,8%). Dentro deste subgrupo, as maiores descidas observaram-se 
nas commodities agrícolas (-7,6%) e metais (-7,5%). 
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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 85% do valor global líquido em acções 
nacionais. 
 
Em 31 de Dezembro 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: 
 

31-12-2016 31-12-2015

ACT IVO
Carteira de títulos 2.295.108 3.563.671
Depósitos à ordem e a prazo 588.931 648.840
Outros valores activos 380 5
Operações em Liquidação - 55.522

2.884.419 4.268.038
PAS S IVO

Comissões a pagar 5.117 8.215
Outros valores Passivos 1.507 - 
Estado e Outros Entes Públicos 349 610
Resgates a pagar - 224.177

6.973 233.002
VALOR GLOBAL LÍQUIDO DO FUNDO 2.877.446 4.035.036
Nº DE UP 'S 685.268 902.617
VALOR DA UP 4,1990 4,4704

 
 
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: 

 

Recursos Básicos; 
21,1%

Banca; 17,6%

Seguros; 11,4%

Saúde; 6,7%

Telecomunicações; 
4,8%

Media; 4,8%

Tecnologia; 4,5%

Industrial; 4,3%
Energia; 2,7%Utilities; 1,8%

Fonte: BGA. Dados a 31/12/2016. 
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O ano de 2016 fica marcado, acima de tudo, pelos eventos políticos ocorridos em 
Espanha, no Reino Unido, em Itália e nos EUA. Ao contrário do que, numa primeira fase 
se esperava, o mercado accionista no geral suportou bem os eventos acima 
explanados, com os EUA a fecharem o ano perto de máximos históricos e o Euro Stoxx 
50 a fechar ligeiramente positivo (+0.70%). Além dos temas políticos anteriormente 
enunciados deve destacar-se também a forte valorização do dólar face ao euro muito 
suportada pela eleição do novo presidente dos EUA e ainda a recuperação do petróleo 
depois dos principais produtores mundiais terem chegado a um consenso 
relativamente aos níveis de produção. É, ainda, importante destacar o papel dos 
bancos centrais, com a Fed a subir em 0.25 pontos a taxa de referência para o 
intervalo entre os 0.50% e os 0.75% em 14 de Dezembro de 2016 e o BCE a prolongar o 
programa de compra de activos até, pelo menos, final de 2017. 
 
Em Portugal, o PSI-20 obteve uma desvalorização de -11.93%. O destaque pela positiva é 
atribuído a Sonae Capital (+60.86%) que pese embora a sua pequena capitalização 
beneficiou de uma melhoria operacional do negócio, a Corticeira Amorim (+47.99%) que 
manteve dinâmicas operacionais consistentes ao longo do ano, a Galp Energia 
(+37.62%) que beneficiou da recuperação do preço do petróleo e a Jerónimo Martins 
(+25.27%) que aproveitou a melhoria do ambiente macroeconómico na Polónia, 
traduzido no acréscimo das vendas a retalho e na estabilização da taxa de inflação. 
 
Durante o ano a exposição do fundo foi gerida de forma activa, de acordo com o 
momentum de mercado e tendo em conta principalmente dois factores: a recuperação 
doméstica e a acentuada desvalorização do euro face ao dólar.  
 
Desta forma, para tentar beneficiar da recuperação da economia portuguesa, a 
aposta centrou-se em empresas como Sonae SGPS, Ibersol, NOS e CTT.  
 
De modo a aproveitar o bom momento de determinadas economias internacionais, tal 
como aconteceu durante o ano de 2015, o Fundo voltou a procurar rentabilidade em 
empresas exportadoras, como atrás foi referido, de qualidade acima da média e onde a 
melhoria operacional fosse visível. Assim, dentro do possível universo de investimentos, 
o Fundo identificou a Altri, a Corticeira Amorim, a EDPR, a Navigator e a Semapa como 
mais capazes de proporcionar uma melhor performance.  
 
O sector financeiro acabou por ser alvo de uma abordagem mais cautelosa, dadas as 
preocupações crescentes com a solvabilidade do mesmo. No entanto, durante o 
segundo semestre o fundo aumentou ligeiramente a sua exposição a BCP, procurando 
beneficiar de uma possível melhoria após o reverse stock split e depois da entrada da 
Fosun como accionista do banco. Ainda no sector financeiro destaque para o facto de 
a OPA sobre o BPI por parte do Caixabank não ter ficado fechada no decorrer do ano de 
2016.  
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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 Regulamento de Gestão 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 

Durante o exercício, o Fundo apresentou um Resultado Líquido de € 248 069, 
decomposto pelos seguintes Proveitos e Custos, adicionalmente apresentam-se os 
Resultados dos últimos três exercícios: 

2016 2015 2014

PROVEIT OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Mais Valias 1.248.185 3.664.141 3.371.340
Ganhos em operações 
extrapatrimoniais

692.198 1.644.311 1.349.119

Rendimentos títulos 78.246 190.666 201.191
OUTROS RENDIMENTOS

Outros 8.920 23.767 13.629
Reposição e/ou Anulação de Provisões - 219.549 179.951

2.027.549 5.742.434 5.115.230
CUS T OS
CARTEIRA DE TÍTULOS

Menos valias 1.453.770 2.709.737 4.363.547
Perdas operações extrapatrimoniais 752.067 1.536.143 1.798.916
Comissões de transacções 4.115 27.394 51.116

OUTROS CUSTOS
Comissão gestão 56.652 103.870 123.254
Outros 4.367 4.909 3.803
Comissão depósito 2.982 5.467 6.487
Impostos suportados 1.665 208.516 61.508
Provisões do exercício - 219.549 113.229

2.275.618 4.815.585 6.521.860
RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (248.069) 926.849 (1.406.630)

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

Volume sob gestão 2.877.446 4.035.036 4.901.429 2.599.471 2.236.008 

Nº UP’s 685.268 902.617 1.311.347 603.775 647.735 

Valor das UP’s (EUR) 4,1990 4,4704 3,7377 4,3054 3,4520 

Subscrições (totais) - 375.832 5.608.189 392.184 38.618 

Resgates (totais) 909.520 2.169.074 1.899.602 553.468 486.242 

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

2016 -6,07 19,89 6

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

Ano Risco % Nível  de riscoRendibi l idade %

 
 
 
 
 
 

                                                            
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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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. 
 
A 31 de Dezembro de 2016, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros 
derivados negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição 
global aos mesmos, ascendia a € 585 625 o que representa 20,35% do VLGF. 
 
 
IV – EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES E PERSPECTIVAS DA ACTIVIDADE DO 
OIC 
 
As profundas alterações nos mercados financeiros, o contexto económico em geral e, 
em particular, a aplicação da Medida de Resolução pelo Banco de Portugal ao Banif – 
Banco Internacional do Funchal, S.A. em 20 Dezembro de 2015, principal entidade 
comercializadora do Fundo, motivaram a Banif Gestão de Activos – AGFIM, S.A. a efetuar 
uma reestruturação da sua oferta de produtos. 
 
Neste âmbito, a Banif Gestão de Activos, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do 
artº 42º da Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro, entendendo que o interesse dos 
participantes assim o recomenda, decidiu dissolver e liquidar o Banif Acções Portugal- 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções. 
 
 
Lisboa, 17 de Janeiro de 2017 
 
BANIF GESTÃO DE ACTIVOS S.G.F.I.M., S.A. 



 

   

BALANÇO DO BANIF ACÇÕES PORTUGAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções
              (valores em  euros) Data: 31- 12- 2016

ACTIVO CAP ITAL  E P ASSIVO
CÓ DIGO DESIGNAÇÃO 2016 2015 CÓ DIGO DESIGNAÇÃO P eríod os

Bruto + - L íqui do L íq uid o 2016 2015

OUTRO S ATIVOS CAP ITAL  DO  O IC
32 Ativos Fixos Tangíveis das SIM 61 Unidades de Participação 3.418.103 4.502.235
33 Ativos Intangíveis das SIM

T OT A L D E OU T R OS A C T IV OS D A S SIM - - - - - 62 Variações Patrimoniais 1.575.779 1.401.167

CARTEIRA DE TÍTULOS 64 Resultados Transitados (1.868.367) (2.795.215)
21 Obrigações
22 Acções 2.273.955 282.012 260.859 2.295.108 3.463.675 65 Resultados Distribuidos
23 Outros títulos de capital 67 Dividendos Antecipados das SIM
24 Unidades de Participação
25 Direitos 66 Resultados Líquidos do Exercício (248.069) 926.849
26 Outros instrumentos de dívida - - 99.996 T OT A L D O C A PIT A L D O OIC 2.877.446 4.035.036

T OTA L D A  C A R T EIR A  D E T Í T U LOS 2.273.955 282.012 260.859 2.295.108 3.563.671

OUTRO S ACTIVO S 48 P RO VISÕES ACUMULADAS
31 Outros Activos da Carteira 481 Provisões para Encargos

T OT A L D E OU T R OS A C T IV OS - - - - - T OT A L PR OV ISÕES A C U M U LA D A S - - 

TERCEIROS TERCEIROS
411+…+418 Contas de Devedores 380 380 55.522 421 Resgates a Pagar a Participantes - 224.177

424 Estado e Outros Entes Públicos
T OTA L D OS V A LOR ES A  R EC EB ER 380 - - 380 55.522 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

423 Comissões a Pagar 5.117 8.215
DISP ONIB IL IDADES 424+…+429 Outras Contas de Credores 349 610

11 Caixa 43+12 Empréstimos Obtidos
12 Depósitos à ordem 588.931 588.931 648.840 44 Pessoal
13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 46 Acionistas
14 Certificados de depósito T OT A L D OS V A LOR ES A  PA GA R 5.466 233.002
18 Outros meios monetários

T OT A L D A S D ISPON IB ILID A D ES 588.931 - - 588.931 648.840 ACRÉSCIMO S E DIFERIMENTOS

ACRÉSCIMO S E DIFERIMENTOS 55 Acréscimos de custos 1.507
51 Acréscimos de Proveitos - - 5 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 T IV OS - - - - 5 T OT A L D OS A C R ÉSC IM OS E D IF . PA SSIV OS 1.507 - 

TOTAL  DO  ACTIVO 2. 863. 266 282. 012 260. 859 2. 884. 419 4. 268. 038 TOTAL  DO  CAP ITAL  E DO  P ASSIVO 2. 884. 419 4. 268. 038

Total  do Número de Unid ad es  d e P art i c i pação em Ci rculação 685. 268 902. 617 Valor Uni tári o d a Uni dade de P art i c i pação 4, 1990 4, 4704

Abreviaturas: Ajustamentos (+): M ais valia e reversões;  Ajustamentos negat ivos (-): 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- 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 38 - 
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+814+817+818 De Operações Correntes - 297

819 De Operações Extrapatrimoniais

COMISSÕES E TAXAS
722+ 723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 4.115 27.394

724+…+728 Outras, em Operações Correntes 61.289 110.752 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
729 De Operações Extrapatrimoniais 2.867 4.987 822+…+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 78.246 190.666

829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

732 + 733 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 1.453.770 2.709.737
731+…+738 Outras, em Operações Correntes GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS

739 Em Operações Extrapatrimoniais 749.200 1.531.156 832 + 833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 1.248.185 3.664.141
831+838 Outras Operações Correntes

IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 692.198 1.644.311

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

21 206.165

7412 + 7422 Impostos Indirectos 1.644 2.351 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418 + 7428 Outros Impostos

851 Para Riscos e Encargos - 219.549
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos - 219.549 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 8.880 23.470

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2.706 2.214 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 2.027.547 5.742.434
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 2.275.612 4.814.305

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 6 1.280 882 Ganhos Extraordinários

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (E) 6 1.280 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores
888 Outros proveitos e Ganhos Eventuais 2 - 

63 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCICIO TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (F) 2 - 

66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se»0) - 926.849 66 RES ULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se«0) 248.069 - 
T OT AL 2.275.618 5.742.434 0 2.275.618 5.742.434

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos E Outros Activos (131.416) 1.117.676 F-E Resultados Eventuais (4) (1.280)
8x9-7x9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais (59.869) 108.168 B+D+F-A-C-E+74 Resultados Antes de Impostos (246.404) 1.135.365

B-A Resultados Correntes (248.065) 928.129 B+D+F-A-C-E+7411/8+7421/8 Resultado Líquido do Período (248.069) 926.849

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- 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 585.625 665.000 935 Futuros

TOTAL 585.625 665.000 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 585.625 665.000 T OT AL DAS  RES PONS ABIL IDADES - - 

99 Contas de Contrapartida 99 Contas de Contrapartida 585.625 665.000

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  Investimento  Mobiliário  Aberto  de  Acções 

(valores em euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2016 2015

O P ERAÇÕ ES SO BRE AS UNIDADES DO  O IC

RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 375.832
Subscrição de ações - categoria especial
Outras operações com acionistas
Comissão de subscrição
Comissão de resgate 11.534 20.820

PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 1.133.697 1.945.273

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 (1.122.163) (1.548.621)

O P ERAÇÕ ES DA CARTEIRA DE T ÍTULO S
E O UTRO S ACTIVO S
RECEBIMENTOS:

Venda de títulos e outros ativos da carteira 2.485.045 12.411.315
Reembolso de títulos e outros ativosda carteira
Resgates de unidades de participação noutros OIC
Rendimento de títulos e outros ativos da carteira 78.227 155.702
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 1.369.094 11.111.080
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
Comissões de corretagem 4.182 27.461
Outras taxas e comissões 621 1.289
Outros pagamentos relacionados com a carteira 380
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis

Fluxo das operações da cartei ra de t í tulos 1.188.995 1.427.175
e outros  act i vos

O P ERAÇÕ ES A  P RAZO  E DE DIVISAS

RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Operações cambiais
Operações de taxa de juro
Operações sobre cotações 692.198 1.644.311
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 749.200 1.531.156
Margem inicial em contratos de futuros e opções
Comissões em contratos de opções
Outras comissões pagas 2.867 4.988
Outros pagamentos op. a prazo e de divisas

Fluxo das operações a prazo e de d iv i sas (59.869) 108.168
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(Continuação)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS PERÍODO PERÍODO

2016 2015

O P ERAÇÕ ES GESTÃO  CO RRENTE

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

PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 59.806 104.380
Comissão de depósito 2.927 5.494
Comissão de garantia
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Imposto e taxas 1.740 185.850
Taxa de Supervisão 1.200 1.200
Auditoria 1.199 2.214
Empréstimos obtidos
Pessoal
Outros pagamentos correntes

Fluxo das  operações  de gestão corrente (66.872) (298.851)

O P ERAÇÕ ES EVENTUAIS

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

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

Fluxo das  operações eventuai s - -

Saldo dos  fluxos  de caixa do período…  (A) (59.909) (312.130)

Efei to das  Di fereças  de Cambio

Disponi b i l i dades no iníc io do período… (B) 648.840 960.970

Disponi b i l i dades no fim do período… (C) =  (B) +-  (A) 588.931 648.840

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 2016 

 
 

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 
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Regulamento de Gestão do fundo, as quais são descritas na Nota 4 do presente anexo. 
O critério valorimétrico para a saída de títulos de carteira utilizado foi o método de 
custeio FIFO. 
 
(e) Comissão de gestão 
 
De acordo com o Regulamento de Gestão do Fundo, a Banif Gestão de Activos – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, cobra uma comissão anual 
de gestão de 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. 
 

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. 
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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. 
 
 
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 4.502.235 - 1.084.132 - - - 3.418.103
Diferença p/ Valor Base 1.401.167 - (174.612) - - - 1.575.779
Resultados distribuídos - - - - - - - 
Resultados acumulados (2.795.215) - - - 926.848 - (1.868.367)
Resultados do período 926.848 - - - (926.848) (248.069) (248.069)

S O M A 4.035.036 - 909.520 - - (248.069) 2.877.446

Nº de unidades participação 902.617 217.349 685.268
Valor unidade participação 4,4704 4,1846 4,1990

 
 
A 31 de Dezembro de 2016 a divisão dos participantes do fundo era a seguinte: 
 

Nº

UPs ≥ 25% 1

10% ≤ Ups < 25% 1

5% ≤ Ups < 10%  2

2% ≤ Ups < 5% 4

0,5% ≤ Ups < 2% 12

Ups < 0,5% 142
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O OIC apresentou a seguinte evolução: 
 

VLGF Valor da UP
N.º Ups em 
Circulação

2016
Mar 3.238.261 4,2699 758.395
Jun 2.727.309 3,7707 723.283
Set 2.700.166 3,9305 686.986
Dez 2.877.446 4,1990 685.268

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

 
 
 
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 1.299.096 2.262.108 3.561.204 - 

Títulos de Participação - -

Direitos - -

Warrants Autónomos - -

Unidades de Participação - -

Contratos de Futuros (a) 2.416.000 2.438.373 4.854.373 - 

Contratos de Opções (b)
Bilhetes do Tesouro 69.998 30.000 - 99.998

(a) Pelo preço de referência

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
No período, optou-se pela diversificação do montante em liquidez, através do 
investimento em bilhetes do tesouro. 

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

Valor 

Subscrições
Resgates 909.520 8.880

Comissão Cobrada
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Nota 3 – Inventário da carteira de títulos 
 
A 31 de Dezembro de 2016, a carteira de títulos do Fundo decompõe-se da seguinte 
forma: 
 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 31 de Dezembro de 2016 

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 

 166 287 128 900 128 900CTT SA -37 387

 129 311 132 202 132 202Redes Energ.Nac.SGPS 2 891

 59 274 125 008 125 008Sonae Capital 65 734

 202 935 196 774 196 774EDP Renováveis -6 162

 159 541 169 780 169 780Navigator Comp. SA 10 239

 148 943 106 029 106 029BCP -No -42 914

 83 307 85 391 85 391BPI SGPS, S.A. 2 084

 101 464 172 187 172 187Ibersol - SGPS 70 723

 282 260  246 905  246 905Sonae -S.G.P.S.,S.A. -35 355

 106 202 50 570 50 570Cofina - SGPS -55 632

 72 521  130 594  130 594Cortic.Amorim - SGPS  58 073

 82 235 88 440 88 440Jer.Martins - Po 6 205

 43 025  48 240  48 240Semapa-SGPS-Nom.  5 215

 157 378 138 131 138 131NOS SGPS -19 247

 100 269 138 069 138 069Galp Energia-SGPS SA 37 800

 90 637 27 074 27 074Impresa SGPS - No -63 563

 52 913 52 312 52 312Novabase, SGPS - Nom -600

 235 453 258 502 258 502Altri SGPS SA 23 048

2 295 107 02 295 107-260 859282 012 2 273 955Sub-Total:  

Total  2 273 955  282 012 -260 859  2 295 108  0  2 295 108  
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Discriminação da liquidez do OIC: 

S a ldo inicia l Aumentos Reduções S aldo fina l

Caixa - - - 
Depósitos à ordem 648.840 5.031.894 5.091.803 588.931
Descobertos bancários - - - - 
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - - 
Certificados de depósito - - - - 
Outras contas de disponibilidades - - - - 

- - - 
Total 648.840 5.031.894 5.091.803 588.931

Contas

 

- 

- 

 
 
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. 
Se um activo estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o preço a 
considerar será o preço praticado no mercado onde os mesmos são normalmente 
transaccionados pela Entidade Gestora. 

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

+ va lias 
potencia is

+ valias 
efectivas

S oma
Juros 

vencidos
Juros 

decorridos
OPERAÇÕES "À VISTA"

Acções e Direitos 1.000.369 247.816 1.248.185 78.246 78.246
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo 37
Outros Activos

Depósitos

OPERAÇÕES A PRAZO(1)
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 692.198 692.198
Opções

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

(1) Inclui eventuais remunerações de margens

Ganhos de Capita l
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 1.178.616 275.154 1.453.770
Obrigações

Titulos de participação

Unidades de participação

Instr. De dívida c/przo

Outros Activos

Depósitos

OPERAÇÕES A PRAZO
Cambiais

Forwards

Swaps

Taxa de Juro
FRA

Swaps

Futuros

Opcções

Cotações
Futuros 749.200 749.200
Opções

COMISSÕES
De Gestão 56.652 56.652
De Depósito 2.982 2.982
Da Carteira de Títulos 4.115 4.115
De Supervisão 1.200 1.200
De OpExtrapatrimoniais 2.867 2.867
Outras Comissões 455 455

OUTRAS OPERAÇÕES
Operações de Reporte

Op. De Empréstimo

Perdas de Capita l 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 - 
          Dividendos 21
          Juros - 
          Outros Rendim Capital - 
   Imposto Indirectos - 
          IVA - 
          Imposto de Selo 1.644

TOTAL 1.665

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 2016: 
 

Futuros Opções
Acções e Direitos 2.295.108 585.625 2.880.733

Quadro Exposição Risco de Cotações

Acções e va lores 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 Dezembroo de 2016, o Fundo apenas detinha instrumentos financeiros derivados 
negociados em mercado regulamentado, verificando-se que a exposição global aos 
mesmos, ascendia a € 585 625 o que representa 20,35% do VLGF. 
 

 

Nota 15 – Custos imputados ao OIC 

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

 

VALOR % VLGF (*)

      Comissão de Gestão Fixa 56.652 1,91

      Comissões de Depósito 2.982 0,10

      Imposto selo 1.478 0,05

      Custos de Auditoria 1.200 0,04

      Taxa de Supervisão 1.200 0,04

      Outros Custos Correntes - - 
63.512

2,14

    (*) 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) 
 
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. 
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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 2016 

 
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 2016, a sociedade gestora pagou as seguintes remunerações: 

Nº Va lor (Euros)

  Colaboradores:

Remuneração fixa (1 ) 27 1.430.59

Remuneração variável

  Orgãos socia is :  
Membros executivos 5 261.201 

  Colaboradores responsável pela  gestão:

Com im

7 

pacto no perfil de risco do Fundo (2 ) 3 134.054

(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 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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