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1. Enquadramento Macroeconómico 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

O crescimento estimado para a economia mundial em 2016 foi sendo, consecutivamente, revisto em baixa ao 
longo do ano. Já em janeiro deste ano, o FMI manteve o crescimento de 3,1% para 2016, em desaceleração 
face aos 3,2% de 2015. A atividade económica mundial manteve-se, assim, moderada, com o crescimento das 
economias emergentes e em desenvolvimento – ainda responsáveis por mais de 70% do crescimento global – 
a estabilizar nos 4,1%, após cinco anos consecutivos a abrandar, enquanto as economias avançadas 
continuaram a crescer de forma moderada, devendo ter abrandado de 2,1% para 1,6%. Para 2017, o FMI 
prevê uma aceleração do crescimento mundial para 3,4%. Os EUA e a Índia deverão acelerar, a Rússia e o 
Brasil sair da recessão, mas a China, Alemanha, Espanha e Reino Unido deverão crescer menos do que em 
2016. Apesar da incerteza que envolve a política da nova Administração Trump nos EUA e das suas 
ramificações globais, o FMI prevê um crescimento de 2,3% em 2017 e de 2,5% em 2018, projeções mais 
elevadas do que as de outubro. Na Zona Euro, apesar dos riscos financeiros e do impacto da negociação do 
Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), o FMI reviu em alta, em mais uma décima, o crescimento em 
2017, mas aponta para uma descida do ritmo anual de 1,7% em 2016 para 1,6% nos dois anos seguintes. O 
FMI publicará novas projeções em abril, em que procurará mensurar com maior acuidade alguns dos riscos 
atualmente identificados sobre o crescimento económico mundial: algumas intenções de políticas da nova 
Administração Trump, os riscos financeiros em partes da Zona Euro (crise bancária e sobreendividamento), 
desequilíbrios em alguns mercados emergentes e tensões geopolíticas. 

ZONA EURO 

Demonstrando ainda alguma fragilidade na recuperação económica, a economia da Zona Euro registou, no 
ano de 2015, um crescimento do PIB de 2,0%, depois de ter subido 1,2% em 2014 e após dois anos de 
contração (-0,3% em 2013 e -0,9% em 2012), que resultaram, sobretudo, das políticas de consolidação 
orçamental levadas a cabo por um número significativo de Estados-Membros, na sequência da crise da dívida 
soberana na região. A economia prosseguiu em 2016 em crescimento (+1,7%), em desaceleração face ao ano 
anterior, mas encetando, na 2.ª metade do ano, uma trajetória de aceleração do crescimento em cadeia, 
depois do abrandamento observado no 2.º trimestre. A Alemanha continuou a apresentar um dos maiores 
dinamismos da Zona Euro, registando um crescimento de 1,8% em 2016, mas com Espanha a observar, tal 
como em 2015, um crescimento bem superior (+3,2%), destacando-se claramente, pela positiva, entre os 
países da região. Note-se que o PIB da Zona Euro apenas ultrapassou os níveis pré-recessão de 2008/09 no 
3.º trimestre de 2015, fechando o 4.º trimestre de 2016 somente 2,3% acima do anterior máximo, atingido no 
1.º trimestre de 2008. Refletindo a gradual recuperação da economia, a taxa de desemprego prosseguiu a 
tendência de ligeira melhoria iniciada em meados de 2013, tendo descido de 10,5% em dezembro de 2015 
para 9,6% em dezembro de 2016, ficando apenas a 2,5 p.p. dos máximos históricos desde o início da série 
(1990), observados entre abril e junho de 2013, continuando a revelar um mercado laboral ainda deteriorado. 

A taxa de inflação (medida pela variação homóloga do IHPC) permaneceu bastante baixa ao longo de grande 
parte de 2016, entrando mesmo, pontualmente, em terreno negativo, entre fevereiro e maio, mas encetando 
uma trajetória ascendente a partir de maio, passando de 0,2%, em dezembro de 2015, para 1,1% em 
dezembro de 2016, permanecendo ainda abaixo do objetivo de médio prazo do Banco Central Europeu (BCE) 
de 2,0%. A inflação subjacente (i.e., excluindo produtos alimentares não transformados e energia) também se 
manteve relativamente estável, terminando o ano em 0,9%, idêntica à observada no final de 2015, passando a 
estar, no último mês do ano, ligeiramente abaixo do índice geral (refletindo os efeitos de base sobre os preços 
da energia) e, naturalmente, também abaixo dos 2%. Em termos anuais, depois de uma taxa de inflação de 
0,4% em 2014, 1,0 p.p. abaixo da observada no ano anterior, a inflação voltou a descer em 2015, para 0,0%, 
tendo regressado às subidas em 2016, mas permanecendo muito reduzida (+0,2%), bem distante do objetivo 
do BCE. 

Com o objetivo de combater o risco de inflação baixa durante um período demasiado longo, dinamizar os 
fluxos de crédito à economia real e, dessa forma, estimular a economia, o BCE voltou a adotar, ao longo de 
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2016, várias medidas expansionistas, tendo decidido, em março, baixar, em 5 p.b., a refi rate, passando-a de 
0,05% para 0,00%, e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez, de 0,30% para 
0,25%, bem como cortar em 10 p.b. a taxa de juro da facilidade permanente de depósito, para -0,40%, 
renovando mínimos históricos em todas as taxas. Em março, o BCE decidiu também reforçar o seu programa 
alargado de compra de ativos (dívida privada e pública), através de uma política de quantitative easing, 
aumentando o ritmo médio de compras mensais dos anteriores 60 mil milhões de euros (mM€) para 80 mM€, 
tendo posteriormente, em dezembro, alargado o prazo de vigência do programa, de março de 2017 para 
dezembro de 2017, embora com o ritmo médio de compras mensais a ser reduzido a partir de abril, de 80 mM€ 
para 60 mM€. 

PORTUGAL 

Após três anos de recessão, a economia portuguesa regressou ao crescimento em 2014 (+0,9%) e em 2015 
deu continuidade ao processo de gradual recuperação, crescendo 1,6%, tendo em 2016 prosseguido com a 
recuperação, apresentando crescimentos em cadeia do PIB modestos na primeira metade do ano, de apenas 
0,3% no 1.º trimestre e 0,2% no 2.º trimestre, mas crescendo a ritmos mais expressivos durante o 2.º 
semestre, acelerando no 3.º trimestre para um crescimento de 0,9% (o maior crescimento desde o 4.º trimestre 
de 2013) e terminando o ano com um crescimento de 0,6% no 4.º trimestre, observando no total de 2016 uma 
desaceleração do crescimento médio anual, para 1,4%. A atividade económica foi suportada, unicamente, pela 
procura interna, que apresentou um contributo positivo de 1,5 p.p., com o abrandamento deste contributo (+2,6 
p.p. em 2015) a refletir a redução do investimento e, em menor grau, a desaceleração do consumo privado. O 
consumo privado expandiu 2,3% (+2,6% em 2015) e o consumo público 0,8% (o mesmo que em 2015), ao 
passo que o investimento em capital fixo (FBCF) contraiu 0,3%, depois de ter crescido uns robustos 4,5% em 
2015, e a variação de existências teve um contributo negativo de 0,1 p.p., depois do contributo nulo 
apresentado em 2015. Já as exportações líquidas apresentaram um contributo ligeiramente negativo de 0,1 
p.p., penalizando a atividade económica pelo 3.º ano consecutivo, mas a um ritmo bem inferior ao apresentado 
nos dois anteriores (-1,0 p.p. em 2015 e -1,4 p.p. em 2014). Não obstante as exportações terem subido em 
2016 os mesmos 4,4% (+6,1% em 2015) que as importações (+8,2% no ano anterior), o facto de existir um 
défice da balança de bens e serviços a preços constante implicou um maior crescimento absoluto das 
importações face às exportações. Note-se que a recuperação económica tem continuado a ser sustentada 
pelas exportações, que terminaram o ano passado 36,9% acima dos níveis pré-programa de ajustamento 
(2010). Para este ano perspetiva-se um regresso às acelerações, apontando-se para um crescimento médio 
anual de 1,7%, acima dos 1,5% constantes do Orçamento de Estado para 2017 (OE 2017).  

O processo de ajustamento orçamental continuou ao longo de 2016. Assim, depois do défice orçamental de 
4,4% do PIB observado em 2015, em diminuição face ao défice de 7,2% registado em 2014 – a operação de 
resolução do Banif teve um impacto de 1,4% do PIB –, os dados, na ótica da contabilidade nacional, referentes 
aos três primeiros trimestres de 2016, vieram dar conta de um défice de 2,5% do PIB, revelando uma melhoria 
face a igual período do ano passado (-3,4% do PIB), que foi determinada por um aumento da receita total 
(+0,8%) e uma diminuição da despesa (-1,1%). Já os dados ajustados de sazonalidade pelo Eurostat 
apontaram para um défice de 3,0% do PIB no 3.º trimestre, superior aos 2,0% observados no 2.º trimestre e 
aos 1,3% do 1.º trimestre, mas sendo de realçar que a média do défice nos três primeiros trimestres de 2016 
está nos 2,1%, abaixo dos 2,4% constantes do OE 2017, sendo que a manutenção do défice do 4.º trimestre 
no nível do 3.º trimestre (-3,0%) permitirá o alcance de um défice de 2,3% no total do ano. Por outro lado, os 
dados na ótica de caixa, já relativos a todo o ano de 2016, revelaram um défice de 4 256 M€, inferior em 497 
M€ ao observado em 2015 e ficando 1 238 M€ abaixo do previsto no OE 2016, uma melhoria superior à 
inicialmente esperada e beneficiou, em grande medida, do encaixe com o programa de regularização de 
dívidas ao fisco e à segurança social (PERES). O Governo estima que o défice orçamental no total do ano 
tenha ficado em valores não superiores a 2,1% do PIB, inferior aos 4,4% de 2015 e aos 2,4% constantes no 
OE 2017. 

O processo de ajustamento e consolidação da economia portuguesa conduziu ao aumento temporário da 
poupança, levando a que a taxa de poupança dos particulares passasse de 7,4%, no 3.º trimestre de 2011, 
para 9,0% no 2.º trimestre de 2013. No entanto, desde que atingiu esse pico máximo local de 9,0%, a taxa de 
poupança tem vindo a apresentar uma tendência descendente, tendo no 1.º trimestre de 2016, caído de 4,4% 
para 3,8%, o que corresponde ao valor mais baixo desde o início desta série do INE (no 1.º trimestre de 1999) 
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e que, de acordo com as séries longas do Banco de Portugal, deverá corresponder ao mais baixo registo 
desde 1953. A taxa de poupança depois manteve-se relativamente estabilizada nestes mínimos históricos nos 
restantes trimestres do ano, tendo apenas subido ligeiramente para 3,9% no 2.º trimestre e para 4,0% no 3.º 
trimestre de 2016. A explicar esta tendência de queda da poupança está essencialmente a recuperação do 
consumo privado, que tem vindo a ser apoiado pela melhoria da confiança dos consumidores, pela redução do 
desemprego, pelo crescimento dos rendimentos e pela recuperação da concessão de crédito. 

Ao nível do mercado laboral, a taxa de desemprego diminuiu de 12,4% em 2015 para 11,1% em 2016, dando 
continuidade à tendência de redução desde o pico máximo histórico atingido no início de 2013 (17,5%), 
perspetivando-se uma nova queda em 2017 (para 10,3%, em linha com o constante no OE 2017). A população 
desempregada em 2016, estimada em 573,0 mil pessoas, diminuiu 11,4% em relação ao ano anterior, ao 
passo que a população empregada (4 605,2 mil pessoas), registou um acréscimo de 1,2%. 

A inflação, medida pela variação média anual do índice de preços no consumidor (IPC), foi de 0,6% em 2016, 
acelerando ligeiramente face aos 0,5% observados em 2015 (-0,3% em 2014, +0,3% em 2013 e +2,8% em 
2012). Já a inflação core manteve-se nos 0,7% em 2016 (+0,1% em 2014). O aumento da inflação em 2016 foi 
influenciado pela evolução dos preços dos produtos energéticos (passou de -3,6%, em 2015, para -1,8%, em 
2016). Os preços dos produtos alimentares não transformados desaceleraram em 2016 (de +1,9% em 2015 
para +1,6%). Em 2016, e tal como em anos anteriores, o crescimento dos preços dos serviços (+1,5%) foi 
superior ao observado pelos preços dos bens (0,0%). 

MERCADOS FINANCEIROS 

O ano de 2016 não foi marcado por uma tendência bem definida do sentimento de mercado, tendo o 1.º 
semestre sido assinalado por uma degradação do sentimento, o 3.º trimestre evoluído de forma positiva e o 4.º 
trimestre denotado uma tendência mista, com sinais positivos à medida que o final do ano se aproximava. 

Mesmo o 1.º semestre foi marcado por três ciclos relativamente distintos: um período inicial de degradação 
do sentimento, até meados de fevereiro; um segundo período de melhoria, até ao início do último terço de abril 
e um último período, de nova degradação do sentimento (menos vincada que no início do ano), até ao final do 
semestre.  

No 3.º trimestre, o sentimento denotou uma evolução tendencialmente positiva, com os mercados a 
iniciarem o período a digerir os resultados, inesperados, da vitória do Brexit no referendo do Reino Unido, com 
indicadores quantitativos da Zona Euro relativos ao 2.º trimestre a penalizarem o sentimento de mercado e a 
levarem à revisão, em baixa, da estimativa de crescimento do PIB da região e os primeiros indicadores de 
confiança divulgados para o Reino Unido, para o período pós-referendo, a revelarem descidas algo excessivas 
ao vaticínio das urnas (Brexit), além da manutenção dos preços do petróleo em níveis ainda muito baixos e a 
revisão em baixa ao crescimento económico mundial (FMI, 19 de julho). 

Depois de os mercados se terem manifestado estupefactos com o resultado do referendo no Reino Unido, 
começaram a ganhar força as perspetivas de o impacto sobre o crescimento económico global poder ser 
inferior ao inicialmente estimado, com os indicadores divulgados, nomeadamente para o Reino Unido e para a 
Zona Euro, a revelarem um nível de resiliência superior ao que o mercado antevia. Por outro lado, a 
antecipação da nomeação de Teresa May como Primeira-ministra, embora tivesse defendido a permanência 
na campanha do referendo, foi visto como fator de maior clareza e celeridade das negociações.  

A suportar o sentimento positivo do mercado no 3.º trimestre estiveram também a Época de Resultados nos 
EUA relativa ao 2.º trimestre, que superou as expectativas e as melhores perspetivas para a economia dos 
EUA e o crescimento acima do esperado do PIB da China no 2.º trimestre (e posteriormente do 3.º trimestre), o 
que veio contrariar os receios anteriores e amplamente difundidos de uma desaceleração desta economia, 
bem como os sinais de recuperação do ímpeto de crescimento da indústria japonesa e, de um modo geral, da 
atividade económica, além da postura dos bancos centrais para fazer face aos riscos levantados pelo Brexit.  

Depois da evolução mista na fase inicial do 4.º trimestre, no início de novembro, assistiu-se a um 
comportamento positivo do sentimento de mercado, que foi suportado: i) pelos dados económicos 
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tendencialmente favoráveis conhecidos para os EUA, a China, o Japão e o Reino Unido, neste último caso, 
continuando a dar conta de uma economia resiliente; ii) pela decisão do BCE de prolongar o programa de 
compra de dívida por mais nove meses; iii) pela Época de Resultados nos EUA relativa ao 3.º trimestre, que 
superou as expectativas. 

A reunião da Fed de 14 de dezembro, ao perspetivar melhorias para a atividade económica e para o mercado 
de trabalho no horizonte 2016/19, suportou os preços dos ativos com risco, mas a revisão do número de 
subidas de taxas de juro previstas para 2017 (de duas para três) acabou por ter impacto nas yields e, 
indiretamente, nas avaliações de outros ativos, como o ouro e as ações dos EUA.  

A penalizar o sentimento do mercado no 4.º trimestre estiveram, essencialmente: i) a incerteza quanto à 
evolução dos preços do petróleo e o impacto da mesma nas empresas do setor e nas economias exportadoras 
de petróleo, pese embora o acordo (redução da produção) conseguido no final do ano; ii) o abrandamento do 
emprego nos EUA no 4.º trimestre; e iii) a incerteza relativamente ao processo do Brexit (atente-se que correm 
ações em diversas instâncias judiciais britânicas em que é dirimido o carácter vinculativo do referendo de 23 de 
junho, embora, já em 2017, o Parlamento tenha autorizado o Governo a invocar o artigo 50.º do Tratado da 
União Europeia). 

O acontecimento mais relevante da segunda metade do ano terá sido a eleição de Donald Trump e as 
expetativas da política dos EUA no âmbito da relação comercial com a China e geoestratégica com a Rússia. 
Após um primeiro momento, em que foi vista pelos investidores com desconfiança, posteriormente, acabaria 
por ter um efeito positivo no sentimento dos investidores, impulsionado pelas expectativas de que a política 
orçamental será mais expansionista, nomeadamente, com corte de impostos e uma aposta na reabilitação de 
infra-estruturas, com alguns investidores a referirem que poderá vir a ser um novo “New Deal”, se bem que 
algumas agências de rating já tenham vindo alertar para o excessivo endividamento do país e o próprio Partido 
Republicano é normalmente mais conservador ao nível da despesa. 

Em termos de movimentos nos mercados financeiros, no conjunto de 2016, registaram-se maioritariamente 
subidas nos principais índices acionistas mundiais, com alguns a baterem máximos históricos, 
nomeadamente os americanos, onde o principal índice (S&P 500) subiu 9,5%. Na Europa, registaram-se 
comportamentos também maioritariamente positivos, com o Eurostoxx 50 a subir 0,7% e o britânico FTSE 100 
a avançar 14,4% (não obstante o Brexit), mas o PSI-20 perdeu 11,9%, acompanhando as descidas dos índices 
de Espanha e Itália. Na Ásia observaram-se subidas no Japão, na Índia e em Hong-Kong, mas uma descida na 
China. Na América Latina, o comportamento também foi positivo. 

As yields da dívida pública de referência observaram descidas na Alemanha e subidas nos EUA. O 
movimento das primeiras (-42 p.b. quer nos 10 anos, quer nos dois anos) não foi uniforme, designadamente ao 
nível da dívida a 10 anos, com descidas nas yields até meados do ano, seguida de uma tendência de subida 
até praticamente o final do ano. As treasuries nos EUA apresentaram subidas no ano (+14 p.b. nos dois anos e 
+17 p.b. nos 10 anos), refletindo, igualmente, comportamentos distintos, com descidas até inícios de julho 
(mínimos históricos, devido aos receios dos efeitos do Brexit), seguindo-se subidas particularmente intensas 
nos dois últimos meses (+43 p.b. nos dois anos e +85 p.b. nos 10 anos no 4.º trimestre), tendo resultado das 
expectativas (consubstanciadas na reunião de 14 de dezembro) de subida de taxas por parte da Fed, no 
quadro de uma continuação do crescimento económico e de redução da taxa de desemprego para novos 
mínimos de ciclo, bem como das perspetivas que a política económica de Donald Trump acelere o crescimento 
da economia e, dessa forma, permita um ritmo de subida de taxas superior ao anteriormente antecipado. A 
descida das taxas de juro de curto prazo (dois anos) na Alemanha refletiu, em grande medida, a continuidade 
(e reforço) da política extremamente expansionista do BCE, em março, por reduções nas taxas de juro de 
referência e com o programa QE a ser reforçado ao nível do ritmo de compras mensais e dos ativos elegíveis 
e, em dezembro, a ser prolongado até, pelo menos, dezembro de 2017. As yields a dois anos estiveram todo o 
ano em terreno negativo, encerrando 2016 em -0,766%, perto dos mínimos históricos (-0,806%, em 27 e 28 de 
dezembro). Pese embora a subida do 4.º trimestre, as taxas de longo prazo da Alemanha também desceram 
em 2016, não obstante os efeitos no médio prazo das políticas seguidas pelo BCE e da subida das yields 
americanas, que concorrem com as alemãs na captura de investimentos direcionados a baixos perfis de risco. 
A subida das yields no 4.º trimestre também resulta do facto de os investidores terem percecionado que as 
yields se encontravam em níveis muito abaixo do fair value.  
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No Mercado Monetário Interbancário (MMI), as taxas do dólar (Libor) subiram em todos os prazos, mas 
abaixo da subida de 25 p.b. efetuada, em 14 de dezembro, pela Fed na fed funds target rate, já que, no início 
de 2016, o mercado esperava mais do que uma subida de taxas em 2016. Já as taxas do euro (Euribor) 
renovaram mínimos históricos, refletindo a política monetária expansionista do BCE, e apresentaram valores 
negativos ao longo de todo o ano nos três e seis meses (a Euribor a 3 meses desde 21/04/2015 e a Euribor a 6 
meses desde 06/11/2015) e também nos 12 meses a partir de 05/02/2016.  

Os spreads da dívida pública a 10 anos dos países periféricos da Zona Euro subiram em Portugal, Itália e 
Espanha, respetivamente, em 167 p.b., 64 p.b. e 3 p.b., enquanto os spreads da Grécia e da Irlanda desceram 
76 p.b. e 3 p.b., respetivamente. O spread das yields da dívida a 10 anos da Grécia fez, durante o ano, níveis 
mínimos desde dezembro de 2014 (em 1 de dezembro, quando tocou nos 614 p.b.), depois de fortemente 
penalizados, em 2015, pela incerteza relativamente ao alcance de um acordo para um 3.º resgate. Os 
movimentos mais desfavoráveis, observados em Portugal e Itália, e que ocorreram mesmo num quadro de 
uma postura expansionista do BCE e de eficácia do seu programa de QE, tiveram razões específicas na sua 
génese: i) em Portugal, o máximo do ano (392 p.b. em 11 de fevereiro) foi registado na fase de negociação 
com a Comissão Europeia do Orçamento do Estado para 2016, que entrou em vigor em 31 de março (não 
obstante o Governo dever ter cumprido as metas orçamentais para 2016, o facto de se estimar um 
abrandamento do PIB, em 2016 e de a política económica do Governo levantar reservas às organizações 
internacionais e às agências de rating acabou por penalizar o spread da República Portuguesa); e ii) no caso 
de Itália, o máximo do ano foi atingido em 24 de novembro (187 p.b.), em plena campanha para o referendo de 
4 de dezembro (alterações constitucionais que o anterior Primeiro-ministro pretendia introduzir, cuja rejeição 
levou à sua demissão). Espanha, não obstante a instabilidade política (o atual Governo tomou posse apenas 
em 04/11/2016), viu os spreads face ao bund subir apenas 3 p.b., para 118 p.b., pois tem vindo a denotar um 
desempenho económico muito positivo.  

Os spreads de crédito da dívida privada observaram movimentos tendenciais de estreitamento nos 
principais índices de dívida privada do mercado spot, nomeadamente entre as melhores notações de risco, 
observando-se também descidas na maioria dos índices de CDS (Credit Default Swaps), com um agravamento 
apenas no caso do Itraxx Financials, traduzindo as preocupações relativamente à saúde do setor bancário 
italiano, e, de um modo geral, do europeu (condicionando uma maior subida das ações europeias). O índice 
Itraxx (cinco anos), índice de referência para a Zona Euro de CDS na classe de Investment Grade – cuja 
liquidez é muito superior à do mercado spot e, por isso, constitui o benchmark do mercado de crédito –, desceu 
6 p.b. em 2016, para 72,1 p.b., mas depois de ter tocado no início do ano (11 de fevereiro) em 127 p.b., que 
representou um máximo desde junho de 2013). Por seu lado, o Itraxx Financials (o mais exposto à crise da 
dívida soberana) observou uma subida de 17 p.b., fechando 2016 em 93,4 p.b., acima do índice Itraxx (cinco 
anos), algo que tem sido a tendência dos últimos anos, mas que não era a situação habitual antes da crise, 
sendo que o facto de nos últimos anos ter estado normalmente acima refletiu a situação difícil da banca 
europeia, observada desde o início da crise da dívida soberana e que, em alguns países (v.g. Portugal e Itália), 
ainda não normalizou. Já o Itraxx Cross-Over (relativo aos ativos de speculative grade, especialmente sensível 
ao sentimento de mercado e ao ciclo económico) registou uma descida 20 p.b., para 288,2 p.b..  

No mercado cambial, a taxa de câmbio efetiva nominal do euro subiu 1,9% em 2016, afastando-se um pouco 
mais dos níveis mínimos desde maio de 2002 registados no 2.º trimestre de 2015. O euro caiu 2,9% face ao 
dólar, mas ganhou 19,4% em relação à libra. Recorde-se que a continuidade da política monetária do BCE 
teve impactos positivos nas bolsas e nas taxas das dívidas soberanas, mas não suficientes para esbater as 
diferentes expectativas de crescimento entre os dois blocos económicos (UE vs EUA), o que levou à paulatina 
desvalorização do euro face ao dólar. O efeito Brexit foi o grande responsável pelas valorizações da moeda 
única e do dólar face à libra, de 15,9% e 19,4%, respetivamente. 

As commodities apresentaram um comportamento maioritariamente positivo entre as principais categorias, 
com exceção do gado, com os índices compósitos Reuters/Jefferies CRB e S&P GSCI a subirem 9,3% e 
27,8%, este último a terminar o ano sensivelmente em máximos desde julho de 2015. As energéticas 
terminaram o ano com uma forte valorização de 47,9%, refletindo uma subida de 52,4% do preço do petróleo 
em Londres (brent) e de 45,0% em Nova Iorque (WTI crude), onde fechou em níveis máximos desde julho de 
2015, depois de ter tocado, também no início do ano (11 de fevereiro), em mínimos desde abril de 2003. 
Atente-se, no entanto, que as subidas expressivas quer do brent, quer do WTI crude, não foram suficientes 
para que os respetivos valores médios de 2016 superassem os de 2015. 
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ANO Rendibilidade

2007 2.54%

2008 2.88%

2009 0.58%

2010 0.66%

2011 2.23%

2012 1.26%

2013 0.37%

2014 0.38%

2015 0.07%

2016 -0.03%

 
2. Política de Investimentos 
 

O património do fundo é constituído por Numerário, Depósitos Bancários, Obrigações, Papel Comercial e 
unidades de participação de outros fundos de investimento nos termos do nº 3 do artº 4º do Regulamento 
15/2003 da CMVM. O fundo detém, em permanência, no mínimo 85% do seu valor líquido global investido 
em valores mobiliários, instrumentos de mercado monetário e depósitos bancários com prazo de 
vencimento residual inferior a 12 meses. O fundo não pretende atingir um nível específico de 
especialização sectorial, de crédito ou geográfica, tendo como objetivo o investimento em ativos que 
apresentem um binómio risco/rentabilidade atrativo. A carteira incluirá ativos de mercados emergentes 
(cotados em bolsas de valores da União Europeia), cujo valor total será inferior a 5% do valor da carteira. 
O fundo investe exclusivamente em ativos denominados em Euro, não estando exposto a risco cambial. 
Os emitentes destes ativos serão entidades governamentais e empresas dos setores público e privado, 
sendo os ratings mínimos aceites pelo fundo de B (Standard & Poors) e B2 (Moody’s). 
Não serão utilizados instrumentos financeiros derivados. 
 
 

3. Rendibilidade do Fundo 
 

A evolução da rendibilidade e risco do Fundo nos últimos 10 anos civis é a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Perfil de Risco em 2016: 

 
Baixo Risco  

 
Elevado Risco  

  

1 2 3 4 5 6 7 

 
Remuneração 
potencialmente mais 
baixa 
 

 
Remuneração 

potencialmente mais 
elevada  

 
Os dados históricos representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque 
o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 
1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). 
 
A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo. A categoria de risco mais 
baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco. O perfil de risco do Fundo resulta da 
variação do valor dos ativos em que o Fundo investe, nomeadamente instrumentos de mercado monetário e 
UP´s de Fundos de Investimento. 
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4. Ativos sob gestão, número/valor unitário de unidades de participação 
 

O valor total da carteira do Fundo Montepio Monetário era, a 31 de Dezembro de 2016, de 10,8 milhões de 
Euros. 
 
A composição da carteira do Fundo Montepio Monetário, no final de 2016, encontra-se discriminada no 
Anexo 1 deste Relatório. 
 
O número de unidades de participação em circulação, o seu valor unitário e o valor líquido global do Fundo 
no final de cada um dos últimos 5 anos civis, são os seguintes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comissões suportadas pelos participantes do Fundo 

 
Nos últimos três anos não houve qualquer variação nas comissões cobradas aos participantes do Fundo, 
sendo as mesmas as seguintes: 
 

 Comissão de Subscrição –  0% 

 Comissão de Resgate - 0% 
 
 
 
 

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

Valor Líquido Valor da unidade Nº Up´s

Anos global do fundo de participação em circulação

2012 19 658 207.29 69.6381 282 290.8030

2013 22 471 838.11 69.8968 321 500.3262

2014 30 744 050.31 70.1640 438 173.8492

2015 15 036 889.85 70.2111 214 166.7699

2016 10 846 876.63 70.1929 154 529.6314

Proveitos 327 202,90 117 331,12 38 713,98

Custos 235 483,99 102 721,17 41 758,04

Res. Líquido 91 718,91 14 609,95 -3 044,06

2014 20162015
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Dos quais destacamos os seguintes custos suportados pelo Fundo: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisboa, 30 de março de 2017 

Comissão de Gestão 85 009,74 65 816,10 30 044,24

Comissão de Depósito 6 072,20 6 891,03 6 328,58

Taxa de supervisão 2 029,60 1 661,06 1 200,00

Custos de auditoria 1 463,70 1 463,70 1 970,28

Comissão de carteira de títulos 3 051,77 3 075,89 962,88

2014Custos 20162015
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Fundo de Investimento : Montepio Monetário Curto Prazo 

Composição da Carteira em 2016-12-31 

Valor Total Juro Corrido Preço Unit.  
Mda 

 
Preço Unit. 

 
Quantidade 

 
Designação (EUR) (EUR) (EUR) 

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

2 - OUTROS VALORES 

2.3 - Outros Instrumentos de Dívida  19  500 019 

2.3.2 - Papel Comercial 

PC REN 66ª 0.07%09JAN17 0.0700% 2016-12-07 a 2017-01-09  10  200 010 EUR 

PC REN 70ª 0.07%27JAN17 0.0700% 2016-12-28 a 2017-01-27  1  150 001 EUR 

PC REN 65ª 0.07%09JAN17 0.0700% 2016-12-05 a 2017-01-09  8  150 008 EUR 

 500 019 

 500 019 

7 - LIQUIDEZ 

7.1 - À vista  1 111 143 

7.1.2 - Depósitos à ordem 

DO Novo Banco 0.0000%   226 EUR 

DO Banco Popula 0.0000%   100 EUR 

DO MG 0.1000%   233  1 109 453 EUR 

DO CaixaBI 0.0000%   203 EUR 

DO BBVA Portuga 0.0000%   205 EUR 

DO Santander To 0.0000%   112 EUR 

DO Millenium BC 0.0000%   159 EUR 

DO Bankinter 0.0000%   273 EUR 

DO BIG 0.0000%   230 EUR 

DO Haitong Bank 0.0000%   181 EUR 

 1 111 143 

7.2 - A prazo  5 470  9 239 670 

7.2.1 - Depósitos com pré aviso e a prazo 

DP DP NBco 0,05%12JAN17 0.0500% 2016-12-12 a 2017-01-12  11  411 511 EUR 

DP DP BKIN 0,25%23FEV17 0.2500% 2016-09-23 a 2017-02-23  603  868 303 EUR 

DP DP MBCP 0,10%29MAR17 0.1000% 2016-12-29 a 2017-03-29  2  275 702 EUR 

DP DP CEMG 0,90%14ABR17 0.9000% 2016-09-14 a 2017-04-14  409  150 409 EUR 

DP DP CXBI 0,02%06FEV17 0.0200% 2016-12-05 a 2017-02-06  6  432 806 EUR 

DP DP BIG 0,45%04JAN17 0.4500% 2016-10-04 a 2017-01-04  286  256 986 EUR 

DP DP BIG 0,35%29MAR17 0.3500% 2016-12-29 a 2017-03-29  16  531 916 EUR 

DP DP MBCP 0,35%03JAN17 0.3500% 2016-04-04 a 2017-01-03  992  375 992 EUR 

DP DP CEMG 0,90%15MAI17 0.9000% 2016-10-14 a 2017-05-15  296  150 296 EUR 

DP DP CXBI 0,02%30JAN17 0.0200% 2016-11-29 a 2017-01-30  5  275 005 EUR 

DP DP MBCP 0,20%20FEV17 0.2000% 2016-08-19 a 2017-02-20  240  320 440 EUR 

DP DP CXBI 0,01%16JAN17 0.0100% 2016-11-14 a 2017-01-16  5  350 005 EUR 

DP DP MBCP 0,20%10ABR17 0.2000% 2016-10-10 a 2017-04-10  106  230 506 EUR 

DP DP NBco 0,05%16JAN17 0.0500% 2016-11-14 a 2017-01-16  30  450 230 EUR 

DP DP BIG 0,45%24JAN17 0.4500% 2016-10-24 a 2017-01-24  257  297 657 EUR 

DP DP NBco 0,15%11JAN17 0.1500% 2016-10-11 a 2017-01-11  154  450 454 EUR 

DP DP BIG 0,35%14MAR17 0.3500% 2016-12-14 a 2017-03-14  46  260 346 EUR 

DP DP BIG 0,30%09JAN17 0.3000% 2016-11-08 a 2017-01-09  82  182 782 EUR 

DP DP MBCP 0,08%30JAN17 0.0800% 2016-11-30 a 2017-01-30  40  564 340 EUR 

Anexo 1 
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Fundo de Investimento : Montepio Monetário Curto Prazo 

Composição da Carteira em 2016-12-31 

Valor Total Juro Corrido Preço Unit.  
Mda 

 
Preço Unit. 

 
Quantidade 

 
Designação (EUR) (EUR) (EUR) 

DP DP CEMG 0,90%14FEV17 0.9000% 2016-07-14 a 2017-02-14  428  100 428 EUR 

DP DP BIG 0,30%30JAN17 0.3000% 2016-11-30 a 2017-01-30  33  121 933 EUR 

DP DP MBCP 0,10%19JAN17 0.1000% 2016-10-19 a 2017-01-19  66  320 266 EUR 

DP DP BIG 0,45%07MAR17 0.4500% 2016-12-07 a 2017-03-07  78  251 178 EUR 

DP DP CEMG 0,90%16JAN17 0.9000% 2016-06-14 a 2017-01-16  754  150 754 EUR 

DP DP BIG 0,35%27MAR17 0.3500% 2016-12-27 a 2017-03-27  10  204 610 EUR 

DP DP CEMG 0,90%16MAR17 0.9000% 2016-08-16 a 2017-03-16  345  100 345 EUR 

DP DP NBco 0,05%30JAN17 0.0500% 2016-11-30 a 2017-01-30  14  313 314 EUR 

DP DP BKIN 0,10%31Mar17 0.1000% 2016-12-30 a 2017-03-31  2  275 402 EUR 

DP DP CEMG 0,75%02MAI17 0.7500% 2016-12-02 a 2017-05-02  156  250 156 EUR 

DP DP CXBI 0,02%01MAR17 0.0200% 2016-12-28 a 2017-03-01  1  315 601 EUR 

 9 239 670 

 10 350 813 

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

9.2 - Valores Passivos -3 956 

-3 956 

B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO  10 846 877 

 154 529.63 D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 
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Montepio Monetário Curto Prazo 

BALANÇO Valores em EURO 2016-12-31 

ACTIVO CAPITAL E PASSIVO 

2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 

Bruto + Valia - Valia Líquido Líquido 

DESIGNAÇÃO CÓDIGO 2016-12-31 

OUTROS ATIVOS DAS SIM 

Ativos Fixos Tangíveis das SIM  -     -     -     -     -    32 

Ativos Intangíveis das SIM  -     -     -     -     -    33 

 -     -     -     -     -    TOTAL DE OUTROS ATIVOS DAS SIM 

CARTEIRA DE TÍTULOS 

Obrigações  -     -     -     -     -    21 

Ações  -     -     -     -     -    22 

Outros Títulos de Capital  -     -     -     -     -    23 

Unidades de Participação  -     -     -     -     -    24 

Direitos  -     -     -     -     -    25 

Outros Instrumentos de Dívida  500 000.00   -     -     500 000.00   1 199 667.18  26 

 -     500 000.00   -     500 000.00   1 199 667.18  TOTAL DE CARTEIRA DE TÍTULOS 

TERCEIROS 

Outros Ativos da Carteira  -     -     -     -     -    31 

 -     -     -     -     -    TOTAL DE VALORES A RECEBER 

Contas de Devedores  -     -     -     -     -    411+...+418 

 -     -     -     -     -    TOTAL DE  

DISPONIBILIDADES 

Caixa  -     -     -     -     -    11 

Depósitos a Ordem  1 110 909.77   -     -     1 110 909.77   1 583 794.50  12 

Depósitos a Prazo e com pré-aviso  9 234 200.00   -     -     9 234 200.00   12 251 700.00  13 

Certificados de Depósito  -     -     -     -     -    14 

Outros Meios Monetários  -     -     -     -     -    18 

 -     10 345 109.77   -     10 345 109.77   13 835 494.50  TOTAL DE DISPONIBILIDADES 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

Outros Acréscimos e Diferimentos  -     -     -     -     -    

Acréscimos de Proveitos  5 722.49   -     -     5 722.49   6 735.45  51 

Despesas com Custo Diferido  -     -     -     -     -    52 

Contas Transitórias Ativas  -     -     -     -     -    59 

 -     5 722.49   -     5 722.49   6 735.45  TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

CAPITAL DO OIC 

Unidades de Participação  7 707 905.29   10 682 593.27  61 

Variações Patrimoniais (1 399 174.21) (186 893.03) 62 

Resultados Transitados  4 541 189.61   4 526 579.66  64 

Resultados Distribuídos  -     -    65 

Resultado Líquido do Exercício (3 044.06)  14 609.95  66 

Dividendos Antecipados das SIM  -     -    67 

 10 846 876.63   15 036 889.85  TOTAL DE CAPITAL DO OIC 

PROVISÕES ACUMULADAS 

VALORES A PAGAR  -     -    481 

 -     -    TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 

TERCEIROS 

Resgates a Pagar a Participantes  -     -    421 

Rendimentos a Pagar a Participantes  -     -    422 

Comissões a Pagar  3 676.73   4 623.87  423 

Outras Contas de Credores  278.90   383.41  424+...+429 

Empréstimos Obtidos  -     -    43 

Pessoal  -     -    44 

Acionistas  -     -    46 

 3 955.63   5 007.28  TOTAL DE VALORES A PAGAR 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

Acréscimos de Custos  -     -    55 

Receitas com Proveito Diferido  -     -    56 

Outros Acréscimos e Diferimentos  -     -    58 

Contas Transitórias Passivas  -     -    59 

 -     -    TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 

TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO  10 850 832.26   -     -     10 850 832.26   15 041 897.13   10 850 832.26   15 041 897.13  

Número de unidades de participação em circulação  154 529.6314   214 166.7699  Valor unitário da unidade de participação  70.1929   70.2111  

TECNICO DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO 
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Montepio Monetário Curto Prazo 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores em EURO 2016-12-31 

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 

2016-12-31 2015-12-31 

Código Designação Período Código 

2016-12-31 2015-12-31 

Período Designação 

CUSTOS E PERDAS CORRENTES 

Juros e Custos Equiparados 

 -     -    Da Carteira de Títulos e outros ativos 712+713 

 -     -    De Operações Correntes 711+714+717+718 

 -     -    De Operações Extrapatrimoniais 719 

Comissões e taxas 

 3 075.89   962.88  Da Carteira de Títulos e outros ativos 722+723 

 74 368.19   37 572.82  Outras, de Operações Correntes 724+...+728 

 -     -    De Operações Extrapatrimoniais 729 

Perdas em Operações Financeiras 

 242.32   -    Na Carteira de Títulos e Outros Ativos 732+733 

 -     -    Outras, de Operações Correntes 731+738 

 -     -    Em Operações Extrapatrimoniais 739 

Impostos 

 22 749.39   -    Impostos sobre o rendimento 7411+7421 

 821.68   1 252.06  Impostos Indiretos 7412+7422 

 -     -    Outros Impostos 7418+7428 

Provisões do Exercício 

 -     -    Provisões para encargos 751 

Outros Custos e Perdas Correntes 

 1 463.70   1 970.28  Outros Custos e Perdas Correntes 77 

 102 721.17   41 758.04  TOTAL CUSTOS E PERDAS CORRENTES  (A) 

OUTROS CUSTOS E PERDAS DAS SIM 

 -     -    Outros Custos e Perdas das SIM 79 

TOTAL OUTROS CUSTOS E PERDAS DAS SIM  (C) 

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 

 -     -    Valores Incobráveis 781 

 -     -    Perdas Extraordinárias 782 

 -     -    Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 783 

 -     -    Outros Custos e Perdas Eventuais 788 

TOTAL CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS  (E) 

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 

 -     -    Impostos sobre o Rendimento do Exercício 63 

TOTAL IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 

Juros e Proveitos Equiparados 

 3 408.67   2 188.27  Na Carteira de Títulos e Outros Ativos 812+813 

 113 907.32   36 525.71  Outros, de Operações Correntes 811+814+817+818 

 -     -    De Operações Extrapatrimoniais 819 

Rendimentos de Títulos e Outros Ativos 

 -     -    Da Carteira de Títulos e Outros Ativos 822+...+824/5 

 -     -    De Operações Extrapatrimoniais 829 

Ganhos em Operações Financeiras 

 15.13   -    Na Carteira de Títulos e Outros Ativos 832+833 

 -     -    Outros, em Operações Correntes 831+837+838 

 -     -    Em Operações Extrapatrimoniais 839 

Reposição e Anulação de Provisões 

 -     -    Provisões para encargos 851 

OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 

 -     -    Outros Proveitos e Ganhos Correntes 87 

 117 331.12   38 713.98  TOTAL PROVEITOS E GANHOS CORRENTES  (B) 

OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM 

 -     -    Outros Proveitos e Ganhos das SIM 89 

TOTAL OUTROS PROVEITOS E GANHOS DAS SIM  (D) 

PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS 

 -     -    Recuperação de Incobráveis 881 

 -     -    Ganhos Extraordinários 882 

 -     -    Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 883 

 -     -    Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 888 

TOTAL PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS  (F) 

14 609.95 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 3 044.06 66 66 

41 758.04 117 331.12 TOTAL 41 758.04 117 331.12 TOTAL 

 1 225.39   105.59  

 -     -    

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Ativos 

8x9-7x9 

B-A 

Resultados das Operações Extrapatrimoniais 

Resultados Correntes (3 044.06)  14 609.95  B+D+F-A-C-E+63 

B+D+F-A-C-E+74 

F-E Resultados Eventuais 

Resultados Antes de Impostos 

Resultado Líquido do Período 

 -    

(1 792.00) 

(3 044.06) 

 -    

 38 181.02  

 14 609.95  

TECNICO DE CONTAS A ADMINISTRAÇÃO 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

( Valores em EURO ) 

Montepio Monetário Curto Prazo 

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS De 2016-01-01 a 2016-12-31 De 2015-01-01 a 2015-12-31 

 (Câmbio de 2016-12-31)  (Câmbio de 2015-12-31) 

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO 

Recebimentos: 

Subscrição Unid.Part  4 465 555.87   19 749 520.37  

 4 465 555.87   19 749 520.37  

Pagamentos: 

Resgates de Uni.Part  8 652 525.03   35 471 290.78  

 8 652 525.03   35 471 290.78  

Fluxo das OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO (4 186 969.16) (15 721 770.41) 

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS  

Recebimentos: 

Vendas Tít.e Out.Ativos  1 119 802.31  

Reembo.Titt.e Out.Ativos  66 415 869.76   133 977 306.57  

Juros e Prov.Similar  2 313.22   3 051.46  

Out.Receb.Cart.Tít.  0.04   0.15  

 66 418 183.02   135 100 160.49  

Pagamentos: 

Compra Tit.e Out.Ativos  62 698 702.58   122 401 620.35  

Outras Comis.e Taxas  962.92   3 076.04  

 62 699 665.50   122 404 696.39  

Fluxo das OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS   3 718 517.52   12 695 464.10  

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE 

Recebimentos: 

Juros de Depos.Banc.  37 413.72   114 788.45  

Out.Receb.Oper.Corr.  420.38  

 37 413.72   115 208.83  

Pagamentos: 

Comissão de Garantia  31 332.98   70 108.33  

Juros Disp./Emprst.  6.04  

Comissão de Depósito  6 492.81   6 791.41  

Impostos e Taxas  2 557.32   7 377.91  

Out.Pag.Oper.Corr.  1 463.70   1 463.70  

 41 846.81   85 747.39  

Fluxo das OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE (4 433.09)  29 461.44  
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

( Valores em EURO ) 

Montepio Monetário Curto Prazo 

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS De 2016-01-01 a 2016-12-31 De 2015-01-01 a 2015-12-31 

 (Câmbio de 2016-12-31)  (Câmbio de 2015-12-31) 

 1 583 794.50   1 110 909.77  Disponibilidades no Fim do Período: 

 4 580 639.37   1 583 794.50  Disponibilidades no Início do Período: 

Efeitos das Diferenças de Cambio: 

(2 996 844.87) (472 884.73) Saldo dos Fluxos de Caixa do Período: 

O Técnico de Contas A Administração 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
(Montantes expressos em Euros - €) 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

O Fundo Montepio Monetário de Curto Prazo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 
Monetário de Curto Prazo (Fundo) iniciou a sua actividade em 1 de Abril de 1997.Este Fundo foi 
constituído por prazo indeterminado e tem como objectivo a captação de disponibilidades 
financeiras, quer de entidades colectivas, quer de pessoas individuais, que pretendam fazer 
aplicações de curto prazo, com elevada liquidez. 
 
De acordo com o regulamento de gestão, os rendimentos do Fundo não são distribuídos, sendo 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela Montepio Gestão de Activos - Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Sociedade Gestora).As funções de entidade 
comercializadora e de banco depositário são exercidas pela Caixa Económica Montepio Geral. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos 
Fundos de Investimento Mobiliário. As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis 
ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.  
 

Nota 1 - Quadro 1 - CAPITAL DO FUNDO  
 
 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características 
iguais e sem valor nominal, assumindo a forma escritural, as quais conferem aos seus titulares o 
direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcional ao número de unidades que 
representam. 
 
 
A qualidade de participante adquire-se mediante a subscrição e aquisição de um mínimo de 
unidades de participação, cujo investimento não pode ser inferior a € 498,80. 
 
O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o exercício de 2016 apresenta o seguinte 
detalhe: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
Distribuição de Resultados Resgates Subscrições Saldo em 31-12-2015 Descrição 

Montepio Monetário Curto Prazo 

NOTA 1 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

Outros Resultados do Exercício Saldo em 31-12-2016 

(Valores em EURO ) 

Valor Base  10 682 593.27   3 172 502.86   6 147 190.84   7 707 905.29  

Diferença p/ Valor Base (186 893.03)  1 293 053.01   2 505 334.19  (1 399 174.21) 

Resultados Acumulados  4 526 579.66   14 609.95   4 541 189.61  

Resultados do Período  14 609.95  (14 609.95) (3 044.06) (3 044.06) 

Soma  15 036 889.85   4 465 555.87   8 652 525.03  (3 044.06)  10 846 876.63  

Nº de unidades de participação    

Valor unidade participação        

 214 166.7699   154 529.6314 

 70.2111   70.1929  

 63 602.9704  123 240.1089 

 70.2099   70.2087  
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Nota 1 – Quadro 2 
 

O número de participantes por escalões em 31 de Dezembro de 2016 apresenta o seguinte 
detalhe:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota 1 - Quadro 3 
 
A evolução trimestral do valor do Fundo e do valor da unidade de participação nos exercícios de 
2014 a 2016 foram as seguintes: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Participantes por escalão

Escalões Nº Participantes

Ups ≥ 25% 0

10% ≤ Ups < 25% 0

5% ≤ Ups < 10% 0

2% ≤ Ups < 5% 2

0,5% ≤ Ups < 2% 28

Ups < 0,5% 2024

 
 

EVOLUÇÃO DO OIC 

Valores em EUR Montepio Monetário Curto Prazo 

Nº de UP 
Circulação 

Valor UP VLGF 

Ano  2016 

 70.2113 Mar  207 694.1696  14 582 480.54 

 70.2120 Jun  179 450.9151  12 599 603.09 

 70.1994 Set  166 776.1405  11 707 577.97 

 70.1929 Dez  154 529.6314  10 846 876.63 

Ano  2015 

 70.1913 Mar  400 908.2513  28 140 256.38 

 70.1880 Jun  302 622.3985  21 240 468.36 

 70.2039 Set  232 453.1347  16 319 125.79 

 70.2111 Dez  214 166.7699  15 036 889.85 

Ano  2014 

 69.9782 Mar  344 269.4572  24 091 352.52 

 70.0388 Jun  401 354.5111  28 110 406.26 

 70.1196 Set  322 414.6994  22 607 591.93 

 70.1640 Dez  438 173.8492  30 744 050.31 
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Nota 2 - Quadro 2 

 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foram cobradas para o Fundo as 
seguintes comissões de subscrição e resgate: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nota 3 - Quadro 1 - Inventário da Carteira de Títulos 
 

A carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2016 tem a seguinte composição: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissões Cobradas 

Valor € em  €

Subscrições 4 465 555.87 Isento

Resgates 8 652 525.03 Isento

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 31 de dezembro de 2016 

Montepio Monetário Curto Prazo (Valores em EURO) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

2 - OUTROS VALORES 

2.3 - Outros Instrumentos de Dívida 

2.3.2 - Papel Comercial 

 150 000  150 000.00  7.88  150 007.88 REN 65ª 0.07%09JAN17 

 200 000  200 000.00  9.72  200 009.72 REN 66ª 0.07%09JAN17 

 150 000  150 000.00  1.17  150 001.17 REN 70ª 0.07%27JAN17 

 500 018.77  18.77  500 000.00  0.00  0.00  500 000 Sub-Total:  

Total  500 000  0.00  0.00  500 000.00  18.77  500 018.77 
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Nota 3 - Quadro 2 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2016 foi o 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 4 – Bases de apresentação e principais políticas contabilísticas 
 
 
1. Valorização de ativos 
 
1.2. Momento de referência da valorização 
 
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela 
divisão do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O 
valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante 
de comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira. 
 
O momento do dia relevante para efeitos da valorização dos ativos que integram o património do 
Fundo será as 17 horas de Lisboa. 
 
O momento do dia relevante para a determinação da composição da carteira, será o mesmo do 
parágrafo anterior, tendo em conta todas as transacções efetuadas até esse momento. 
 
1.2. Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 
 
1.2.1 Obrigações 
 
O critério adoptado para a valorização de obrigações admitidas à cotação ou negociação num 
mercado regulamentado ou especializado, excepto na situação descrita no parágrafo seguinte, é a 
utilização do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação disponível à hora de referência. 
 
Na falta de condições de transparência, fiabilidade e liquidez que assegurem uma valorização 
adequada dos activos cotados, o critério de valorização adoptado será idêntico ao das obrigações 
não cotadas, conforme descrito abaixo. 
 
O critério adotado para a valorização de obrigações não cotadas será: 
 

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

 

  

Saldo 31-12-2016 Reduções Aumentos Saldo 31-12-2015 Contas 

( Valores em EURO ) 

Saldo 31-12-2016 Reduções Aumentos Saldo 31-12-2015 Contas 

( Valores em EURO ) 

NOTA 3 - DISCRIMINAÇÃO DA LIQUIDEZ DO OIC 

Montepio Monetário Curto Prazo 

Depósito à Ordem  1 583 794.50   1 110 909.77  

Depósito a prazo e com 
pré-aviso 

 12 251 700.00   56 594 600.00   59 612 100.00   9 234 200.00  

Total  13 835 494.50   56 594 600.00   59 612 100.00   10 345 109.77  
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- em caso de inexistência ou dificuldade de obtenção daquelas, recorrer-se-á a modelos de 
avaliação, ponderando nomeadamente os seguintes factores: 
 spreads de emissões comparáveis nomeadamente no que respeita à qualidade creditícia 

do emitente, ao sector económico, à maturidade e à estrutura da emissão; 
 spreads históricos, com ajustamentos justificados por alterações na qualidade creditícia 

do emitente ou alargamento geral dos spreads de crédito; 
 Liquidez da emissão, tendo em conta nomeadamente a moeda denominadora da 

emissão, o montante emitido, o grau de reconhecimento do emitente e a estrutura da 
emissão; 

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

 
1.2.2 Outros valores representativos de dívida 
 
O critério adotado para a valorização de outros instrumentos de dívida (bilhetes do tesouro, papel 
comercial, entre outros.) é a utilização do preço de fecho do respectivo mercado ou a cotação 
disponível à hora de referência. 
 
Na falta de preços de mercado, a Sociedade Gestora valorizará aqueles instrumentos com base no 
reconhecimento diário do juro inerente à operação. 
 
 
2. Comissões e encargos a suportar pelo Fundo  
 
2.1. Comissão de gestão 
 
Pelos serviços prestados pela Sociedade Gestora, ao Fundo será imputado diariamente uma 
comissão de gestão de 0,70% anual, calculada sobre o valor global do Fundo, a qual lhe será 
cobrada mensalmente.  
 
A Comissão de Gestão, durante o período de 1/1/2016 a 31/12/2016 foi de 0,25%/ano. 
 
2.2. Comissão de depósito 
 
Pelo exercício das suas funções de depositário, a entidade depositária terá direito a uma comissão 
de depósito de 0,05% anual, calculada sobre o valor global do Fundo, sendo-lhe imputado 
diariamente e cobrado mensalmente.  
 
2.3. Outros encargos 
 
As despesas relativas à compra e venda de valores por conta do Fundo constituem encargos deste 
(designadamente comissões de corretagem, taxas de bolsa e outros encargos legais e fiscais).  
É devida à CMVM uma taxa de supervisão imputada diariamente ao Fundo e cobrada mensalmente. 
As despesas com auditorias externas e revisores oficiais de contas, exigidas pela lei em vigor, 
constituem também encargos do Fundo. 
É devido, trimestralmente, Imposto do Selo sobre o ativo líquido global do Fundo. 
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3. Política de rendimentos 
 
O Fundo é um Fundo de capitalização, isto é, não distribui rendimentos, sendo os mesmos 
incorporados no valor da unidade de participação. 
 
Nota 5 – Os resultados obtidos pelo Fundo no exercício de 2016 apresentaram a seguinte 
composição: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 9 – Impostos e taxas  
 
Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos pelos 
Fundos de investimento mobiliário são tributados de acordo com o seguinte detalhe: 
 
No exercício de 2016, os montantes registados nesta rubrica apresentam a seguinte composição de 
acordo com o tipo de rendimento gerador de tributação: 
 
    
  
 
 
 
 

  

(Valores em EURO ) 

Menos Valias 
potenciais 

Menos Valias 
efectivas 

 
Soma 

Juros vencidos 
e comissões 

Juros 
corridos 

 
Soma 

JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS PERDAS DE CAPITAL 

 
Natureza 

(Valores em EURO ) 

Menos Valias 
potenciais 

Menos Valias 
efectivas 

 
Soma 

Juros vencidos 
e comissões 

Juros 
corridos 

 
Soma 

JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS PERDAS DE CAPITAL 

 
Natureza 

Montepio Monetário Curto Prazo 

NOTA 5 
2º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - CUSTOS 

Comissões 

          De Gestão  30 044.24  30 044.24 

          De Depósito  6 328.58  6 328.58 

          De Carteira Títulos  962.88  962.88 

          Taxa de Supervisão  1 200.00  1 200.00 

  

(Valores em EURO ) 

Mais Valias 
potenciais 

Mais Valias 
efectivas 

 
Soma 

Juros 
vencidos 

Juros 
corridos 

Rendimento 
de títulos 

 
Soma 

GANHOS COM CARÁCTER DE JURO GANHOS DE CAPITAL 

 
Natureza 

(Valores em EURO ) 

Mais Valias 
potenciais 

Mais Valias 
efectivas 

 
Soma 

Juros 
vencidos 

Juros 
corridos 

Rendimento 
de títulos 

 
Soma 

GANHOS COM CARÁCTER DE JURO GANHOS DE CAPITAL 

 
Natureza 

Montepio Monetário Curto Prazo 

NOTA 5 
1º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - PROVEITOS 

Operações à Vista 

   Instr. Dívida c/ Prazo  2 169.50  18.77  2 188.27 

   Depósitos  30 821.99  5 703.72  36 525.71 

IRC - Lucro Tibutável 0.00

Imposto de selo 1 252.06

1 252.06
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• Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”)  

 
O Fundo é tributado, à taxa geral de IRC (21%), sobre o seu lucro tributável, o qual corresponde 
ao resultado líquido do exercício, deduzido dos rendimentos (e gastos) de capitais, prediais e 
mais-valias obtidas, bem como dos rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a 
comissões de gestão e outras comissões que revertam a seu favor.  
 
O Fundo está, ainda, sujeito às taxas de tributação autónoma em IRC legalmente previstas, mas 
encontra-se isento de qualquer derrama estadual ou municipal.  
 
Adicionalmente, pode deduzir os prejuízos fiscais apurados aos lucros tributáveis, caso os haja, 
de um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores. A dedução a efetuar em cada um dos 
períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 70% do respetivo lucro 
tributável.  
 
 

• Imposto do Selo  
 
É devido, trimestralmente, Imposto do Selo sobre o ativo líquido global do Fundo, à taxa de 
0,0025% 

 
 
 
Nota 12 - EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO  
 

Em 31 de Dezembro de 2016 os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos de taxa 
fixa, incluindo papel comercial, apresentavam a seguinte estrutura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Montepio Monetário Curto Prazo 

NOTA 12 - QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO DA TAXA DE JURO 

(Valores em EURO) 

MATURIDADES MONTANTE 
EM 

CARTEIRA 
(A) 

EXTRA-PATRIMONIAIS  (B) 

Pos Compradas Pos Vendidas 

Futuros 

SALDO 
(A) ± (B) 

Pos Compradas 

Opções 

Pos Vendidas Pos Compradas Pos Vendidas Pos Compradas Pos Vendidas 

Swaps  (IRS) FRA 

de 0 a 1 ano  500 000.00  0.00  0.00  500 000.00 
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Nota 15 - DIVERSOS CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO EM DEZEMBRO DE 2016 
 
Os diversos custos imputados aos Fundos de investimento mobiliário em 31 de Dezembro de 
2016 são os seguintes: 

 
 
 
 

 

 

NOTA 15 - Tabela de Custos 

Montepio Monetário Curto Prazo  (Valores em EURO) 

%VLGF Valor Custos 

Comissão de Depósito  0.0501%  6 329 

Comissão de Gestão  0.2380%  30 044 

Taxa de Supervisão B  0.0095%  1 200 

Custos de Auditoria  0.0160%  1 970 

Outros Custos 0 0.0000% 

TOTAL  39 543 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC)  0.3136% 
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