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1. EVOLUÇÃO GERAL DO FUNDO DE PENSÕES E DA ESTRUTURA DA CARTEIRA DE

INVESTIMENTOS

A. Conjuntura Financeira

A1) Mercado Acionista

No decorrer do ano de 2021, o segmento acionista global, medido pelo MSCI World LC valorizou 

22.5%, liderado pelo mercado norte-americano (S&P500 +26.9%), e com o conjunto das ações 

europeias (DJ Stoxx600) a acompanhar a média global (+22.3%), o mercado japonês a fazer um 

underperformance (Nikkei225 +4.9%), e o conjunto dos mercados emergentes (MSCI Emergents 

LC) a serem o único conjunto com comportamento negativo (-2.3%), muito por influência do 

mercado chinês e pelas condicionantes próprias de política económica impostas pelas suas

autoridades governamentais. 

No último trimestre de 2021 destacaram-se, pela positiva, as valorizações de 10.7% das ações 

americanas (S&P500) e de 7.3% das europeias (DJ Stoxx600), e, pela negativa, as quedas de 

2.2% das ações japonesas (Nikkei225) e de 1.3% das emergentes (MSCI Emergents LC). Na 

Europa, e excluindo a perda de 0.9% do Ibex35 (Espanha), registaram-se subidas expressivas do 

mercado francês (CAC40 +9.7%) e Itália (MIB30 +6.5%).

A evolução dos mercados de ações em 2021 ainda foi muito condicionada pela pandemia de 

Covid-19. Apesar de terem surgido novas variantes não antecipadas no início do ano – as mais 

relevantes foram a Delta e a Ómicron, a recuperação económica concretizou-se em larga medida.

Este facto foi mais evidente nos EUA e em alguns países europeus (França como melhor 

exemplo), mas ficou aquém do estimado na Alemanha e no Japão, pelos constrangimentos nas 

cadeias produtivas.

Índice 1º Trim 21 2º Trim 21 3º Trim 21 4º Trim 21 Var 2021

PSI 20 (Portugal) 0.64% 2.14% 8.46% 1.99% 13.70%

IBEX (Espanha) 6.27% 2.81% -0.28% -0.94% 7.93%

CAC (França) 9.29% 7.26% 0.19% 9.71% 28.85%

DAX (Alemanha) 9.40% 3.48% -1.74% 4.09% 15.79%

MIB (Itália) 10.87% 1.84% 2.32% 6.47% 23.00%

FTSE (Reino Unido) 3.92% 4.82% 0.70% 4.21% 14.30%

S&P (E.U.A.) 5.77% 8.17% 0.23% 10.65% 26.89%

NIKKEI (Japão) 6.32% -1.33% 2.30% -2.24% 4.91%

MSCI EM (Emergentes) 3.62% 3.21% -7.45% -1.28% -2.29%
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A2) Mercado de Obrigações

O facto económico mais relevante em 2021 foi o ressurgimento da inflação, na sequência da 

pandemia de Covid-19, estando as métricas mais atuais e imediatas – variação homóloga dos 

Índices de Preços no Consumidor – em 7% nos EUA e 5% na Zona Euro. O debate, se estes 

valores são transitórios ou não e em que níveis ficarão os preços após a normalização dos circuitos 

económicos e o ajustamento dos preços de energia, continuará em 2022.

No entanto, a subida forte da inflação em 2021 nos dois lados do Atlântico já foi suficiente para 

alterar as perspetivas de evolução das políticas monetárias a breve prazo. No último trimestre, a 

Reserva Federal Norte-Americana, confirmou a intenção de reduzir o ritmo de compras ao abrigo 

do seu programa de quantative easing e de o terminar em março de 2022, e existem expectativas 

de 2 a 3 aumentos de 25bps na Fed Funds no presente ano. Também o Banco de Inglaterra e o 

Banco Central Europeu convergiram no sentido de tornar as suas políticas monetárias mais 

restritivas, atendendo ao estado da recuperação económica (bem encaminhada) e os valores 

atuais da inflação.

O mercado secundário de obrigações de dívida pública já reagiu por antecipação, verificando-se 

um aumento de 45bps das yields de curto prazo na taxa dos 2 anos nos Treasuries para 0.73% e 

uma ligeira redução nas taxas de longo prazo (30 anos), sugerindo o sucesso das autoridades 

monetárias em combater a pressão inflacionista.

Taxas Directoras 31-mar-21 30-jun-21 30-set-21 31-dez-21

FED - EUA 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

BCE - Europa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Taxas Juro Europa 31-mar-21 30-jun-21 30-set-21 31-dez-21

Alemanha – 2 anos -0.69% -0.66% -0.69% -0.62%

Alemanha - 10 anos -0.29% -0.21% -0.20% -0.18%

Alemanha – 30 anos 0.26% 0.29% 0.28% 0.20%

Taxas Juro EUA 31-mar-21 30-jun-21 30-set-21 31-dez-21

EUA – 2 anos 0.16% 0.25% 0.28% 0.73%

EUA - 10 anos 1.74% 1.47% 1.49% 1.51%

EUA – 30 anos 2.41% 2.09% 2.04% 1.90%
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Apesar da subida dos preços no consumidor na Zona Euro, e de o Banco Central Europeu (BCE) 

poder terminar o seu programa de quantative easing de emergência já no início de 2022, não se 

perspetivam alterações mais relevantes na sua política monetária, razão pela qual, as taxas do 

mercado monetário do euro se mantiveram praticamente inalteradas ao longo de 2021, estando 

em torno de -0.50%, que é o valor da taxa de depósitos no BCE.   

Os riscos de crédito das dívidas públicas periféricas, de uma forma generalizada, em 2021, 

mantiveram-se estáveis, apenas havendo a notar, sobretudo já no 4º trimestre, com a perspetiva 

de alterações de política monetária, o aumento dos spreads face ao core, das dívidas italiana 

(+29bps no 4º trimestre, +24bps no ano) e grega (+44bps no 4º trimestre; +32bps no ano), para 

135bps e 152bps, respetivamente.

No último trimestre, o spread do iTraxx Main reduziu-se 2bps para 48bps e o do iTraxx Crossover 

caiu 11bps para 242bps, pelo que, na avaliação desde o início de 2021, se verifica que o risco de 

crédito, medido por estas medidas, não se alterou. 
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A3) Mercado Cambial e de Commodities

O movimento de valorização do USD manteve-se intacto no 4º trimestre de 2021, atendendo ao 

facto do ciclo económico nos EUA estar mais avançado e da política monetária norte-americana 

adotar medidas restritivas mais cedo do que na Zona Euro. O USD valorizou 1.8% entre setembro 

e dezembro, cotando-se a $1.14/€, o que também representa um ganho de 7.0% da moeda norte-

americana face ao euro, desde o início de 2021. No final de 2020, a cotação era de $1.22/€.

A cotação do ouro subiu 4.1% no último trimestre, não impedindo que em 2021 tenha perdido 3.6% 

ao encerrar o ano a negociar-se a $1829 /Onça.  

A cotação do crude (WTI – EUA) manteve-se praticamente inalterada no último trimestre de 2021 

nos $75.0 /barril, prevalecendo os ganhos acumulados anteriormente (+55%), e justificados, 

sobretudo, pela disciplina imposta pela OPEC e por uma recuperação económica sustentada. Esta 

subida da cotação do crude é um factor de preocupação adicional nos investidores por aumentar 

as perspetivas de inflação, não só diretamente, mas também por ser factor produtivo de outros 

bens e serviços – efeito arrastamento. 

Taxas Câmbio 30-jun-21 30-set-21 31-dez-21 Var 2021

EUR / USD 1.19 1.16  1.14  -6.93%

EUR / GBP 0.86  0.86  0.84  -5.86%

EUR / JPY 131.75 128.88 130.90 3.74%

Commodities 30-jun-21 30-set-21 31-dez-21 Var 2021

Indice BBG Commodity 480.19 510.28 502.25 26.57%

Petroleo 73.47  75.03  75.21  55.01%

Ouro 1 770.11 1 756.95 1 829.20 -3.64%
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B. Composição da Carteira

O Fundo de Pensões Multireforma apresentava em 31 de dezembro de 2021 um valor de 

74.004.798 Euros.

A composição da carteira na mesma data era a seguinte:

Classe de Ativos Montante (€) % Carteira

Obrigações 54 272 219 73,34%

Obrigações Taxa Fixa 34 566 450 46,71%

Inflação 5 511 531 7,45%

Obrigações Taxa Variável 14 194 238 19,18%

Ações 11 011 858 14,88%
E.U.A. 4 083 687 5,52%

Outros 6 928 171 9,36%

Fundos Mistos 763 779 1,03%

Outros Activos 3 362 176 4,54%

Liquidez 4 594 766 6,21%

Total 74 004 798 100,0%

Total com Futuros 100,0%

Obrigações 
73%

Ações 
15%

Fundos Mistos 
1%

Outros Activos 
5%

Liquidez 
6%
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C. Evolução da estrutura da carteira de investimentos

Ao longo do ano de 2021, o património do fundo foi investido em cinco classes de ativos: Ações, 

Obrigações, Imobiliário, Fundos Mistos e Outros Ativos. A contribuição de cada uma destas 

classes para a performance total do fundo, neste período, foi a seguinte:

No ano de 2021, o fundo obteve uma rentabilidade de 0,94%, que compara com um retorno de 

1,29% da carteira referência.

A classe acionista foi o grande contribuidor para a performance da carteira, refletindo o ano 

francamente positivo para esta classe de ativos. Apresentou igualmente um desempenho relativo 

superior á carteira referência, resultado maioritariamente justificado pelo posicionamento de 

overweight nesta classe de ativos. 

A classe de obrigações, ainda que com menor amplitude, contribuiu igualmente de forma positiva, 

o que é de assinalar num ano que se revelou bastante difícil para esta classe. No contexto de

subida de taxas verificado em 2021, penalizador para a dívida soberana, o overweight em dívida 

corporate, a inferior duration da carteira vs benchmark e o desempenho dos títulos na componente 

de taxa varável foram os fatores explicativos da overperformance desta classe de ativos.

Nas restantes classes de ativos, o imobiliário e fundos mistos contribuíram positivamente para a 

Rentabilidade da Carteira

Classe de Ativos Peso Médio Rent. Ativo Contribuição

Ações 13.40% 20.80% 2.79%

Obrigações 72.30% 0.80% 0.58%

Obrigações Taxa Fixa 53.88% 0.74% 0.40%

Inflação 1.82% 1.52% 0.03%

Obrigações Taxa variável 16.60% 0.91% 0.15%

Imobiliário 1.61% 1.90% 0.03%

Fundos Mistos 1.06% 9.24% 0.10%

Outros Ativos 5.47% -10.97% -0.60%

Subs e Resg Proces -0.20% -1.38% 0.00%

Liquidez 6.36% -12.20% -0.78%

Comissões/Custos 0.00% 0.00% -1.17%

Grupo Residual 0.00% 0.00% 0.00%

Exposição Ações Via Futuros -0.14% 3.79% -0.01%

Total 0.94%

No mesmo período a performance do benchmark foi a seguinte:

Rentabilidade Benchmark

Classe de Ativos Peso Médio Rent. Ativo Contribuição

Ações Europa - DJ Europe Stoxx 600 10.00% 24.91% 2.49%

Obrig.Taxa Fixa - Bar. Cap. EuroAggr. 40.00% -2.85% -1.14%

Obrig.Taxa Variável - Bar. Cap. EuroFRN 50.00% -0.11% -0.06%

Total 1.29%
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carteira, mas a classe outros ativos corrigiu penalizando o resultado global da carteira.

Ao longo do ano a carteira apresentou a seguinte evolução:

C1) Estrutura da componente acionista

No final do ano o investimento do Fundo na componente acionista tinha a seguinte distribuição:

Em termos geográficos, houve o aumento de peso de fundos globais por contrapartida de fundos 

EUA.

O investimento em ações foi feito totalmente com o recurso a fundos de investimento.
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Ações Taxa Fixa Inflação Taxa Variável Outros Ativos Imobiliário Liquidez

31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

Descrição Montante (EUR) % Carteira

E.U.A. 4 083 687 37.08%

Emergentes 1 280 048 11.62%

Globais 5 648 123 51.29%

Total 11 011 858 100.0%
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No ano de 2021, os fundos que constituem a carteira acionista do FP Multireforma valorizaram em 

linha com o índice DJ Europe Stoxx 600, com a exceção do fundo NB Mercados Emergentes que 

ficou claramente abaixo.

Na carteira do FP Multireforma foram utilizados futuros e opções sobre o índice S&P 500, o que 

dada a sua elevada liquidez, nos permitem fazer uma gestão mais eficaz do risco associado ao 

investimento em ações.

C2) Estrutura da componente obrigacionista

No final do ano a componente obrigacionista do Fundo apresentava a seguinte distribuição:

A carteira de obrigações mantém-se maioritariamente investida de forma direta, representado 

cerca de 68% do total de obrigações.

 Ano de 2021 Peso médio Rentabilidade

DJ Europe Stoxx 600 24.91%

NB Merc Emergentes 1.77% 1.73%

NB Momentum Sustent 2.90% 23.91%

NB-AMERICA GROWTH 7.29% 22.08%

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Obrigações Taxa Fixa 34 566 450 63.69%

Inflação 5 511 531 10.16%

Obrigações Taxa Variável 14 194 238 26.15%

Total 54 272 219 100.0%

Carteira Direta

68%

Fundos

32%
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Destaca-se principalmente o reforço em Portugal e alguma redução do peso em Alemanha e EUA.

Em termos de maturidades, destaca-se a redução de emissões de maturidade de longo prazo –

superior a 7 anos, reforçando-se o peso em emissões de maturidades mais curtas, em particular 

entre 3-5 anos.
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No ano de 2021, os fundos de taxa fixa detidos apresentaram uma performance distinta. No sentido 

positivo, face às referências destacam-se, genericamente, os fundos de dívida corporate e de 

dívida subordinada e no sentido negativo, o fundo de divida soberana.

C3) Componente de Mercado Monetário e Cambial 

Não houve modificação significativa da alocação de investimento, no que se refere aos mercados 

monetário e cambial. Na vertente cambial o Fundo continua, por norma, a assumir uma posição 

mais passiva, cobrindo as posições detidas em moedas não-Euro de modo a não incorporar risco 

cambial significativo. No entanto, sempre que a visão dos gestores sobre o comportamento das 

moedas seja contrária a este princípio, a cobertura não é realizada, ou é retirada, de modo a 

procurar ganhos neste mercado. O Fundo concluiu o ano com a posição em USD coberta na sua 

totalidade. 

Por norma, a cobertura é realizada exclusivamente via contratos Forward.

2. ALTERAÇÕES COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA GESTÃO DO FUNDO DE PENSÕES

Durante o ano de 2021, não ocorreram alterações com impacto significativo na gestão do Fundo 

de Pensões.

3. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos do Fundo é baseada em regras e procedimentos que um gestor 

sensato, prudente e conhecedor deverá aplicar no sentido de prosseguir uma gestão no exclusivo 

interesse dos Participantes e simultaneamente evitar um inadequado risco de perda. 

A Política de Investimentos do Fundo norteia-se pelos seguintes objetivos principais:

 Ano de 2021 Peso médio Rentabilidade

NB Obrigações Europa 3.23% -2.24%

NB EUROBOND 6.72% -3.14%

NB Corporate Euro 5.12% 0.12%

T ROWE PRICE EMER 1.07% -1.83%

GAM LOCAL EMR BD CU 0.73% -4.17%

NB Rendimento Plus 1.54% -0.16%

NB Subordinated Debt 2.62% 0.49%

TREA EM MRKT CR OPP 1.99% 0.70%

Bar. Cap. EuroAggr. -2.85%

Bar. Cap. EuroFRN -0.11%
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a) A garantia de um grau de liquidez adequado à natureza das responsabilidades assumidas pelo

Fundo face aos Participantes, Beneficiários e Associados; 

b) A limitação dos riscos associados ao valor dos ativos que compõem a carteira do Fundo,

assegurada através da diversificação das aplicações e da adoção de limites de investimento e 

critérios de seleção de ativos adequados ao perfil de risco do investidor;

c) A atuação conforme com princípios de responsabilidade social, ambiental e de boa governação;

O Fundo destina-se a investidores com tolerância ao risco média-baixa e com uma perspetiva de 

valorização do seu capital no médio prazo pelo que o investimento em aplicações financeiras 

deverá ser realizado de uma forma diversificada e prudente, tendo em atenção nomeadamente o 

risco de taxa de juro, de crédito, de liquidez e de câmbio.

O Fundo poderá investir um máximo de 15% do seu património em ações de empresas admitidas 

à cotação em mercados regulamentados, com um valor de referência de 10%.

O Fundo manterá investido um mínimo de 50% do seu património em obrigações, com um valor 

de referência de 50% para taxa fixa e 40% para taxa variável. 

O investimento em obrigações deverá seguir a prudência adequada ao perfil do Fundo. Deverá 

ser realizado de forma diversificada e prudente, tendo em atenção nomeadamente os riscos de 

taxa de juro, crédito e liquidez.

A componente de liquidez deverá ser utilizada somente de forma residual, não podendo nunca 

exceder os 10% do valor patrimonial do Fundo, não sendo considerada para o valor de referência. 

Por princípio, o Fundo efetua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em 

divisas que não o euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas aplicações. Poderá,

no entanto, não realizar tais operações se a visão de gestão relativamente à evolução dos 

mercados cambiais assim o justificar.

O Fundo poderá investir um máximo de 20% do seu património em organismos de investimento 

alternativo em valores mobiliários de índices, que não façam uso do efeito de alavancagem.
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O Fundo poderá investir um máximo de 20% do seu património em organismos de investimento 

alternativo que se enquadrem no âmbito da alínea e) do nº 1 do artigo 50º da Diretiva 2009/65/CE, 

de 13 de julho, alterada pelas Diretivas nº 2010/78/EU, de 24 de novembro de 2010, pela Diretiva 

2011/61/EU, de 8 de junho de 2011 e pela Diretiva 2013/14/EU, de 21 de maio de 2013.

O Fundo poderá investir em outros organismos de investimento alternativo em valores mobiliários 

até ao limite máximo de 10% do seu património.

O investimento em unidades de participação de um único organismo de investimento alternativo 

em valores mobiliários não pode representar mais do que 2% do valor do património do Fundo.

Considerando a política de investimentos acima indicada, a 31 de dezembro 2021, a carteira do 

Fundo de Pensões Multireforma apresentava a seguinte exposição e alocação estratégica:

4. CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS PRUDENCIAIS APLICÁVEIS AOS

INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PENSÕES

A Sociedade Gestora GNB-FP, monitoriza e controla o cumprimento da política de investimento 

do Fundo de uma forma ativa, orientada para o cliente e com uma periodicidade mínima mensal. 

Ao longo do ano de 2021, não foram detetadas situações de desvio da política de investimento.

5. RENDIBILIDADE E NÍVEIS DE RISCO1

No ano de 2021, o Fundo apresentou uma rendibilidade de 0,94%, tendo o Fundo registado um

nível de Risco de 3.

1
(a) As Rendibilidades divulgadas 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). As rendibilidades aqui divulgadas são rendibilidades 

não líquidas de comissões de subscrição e de resgate;

(b) Estas rendibilidades têm como base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável. As 

rendibilidades divulgadas pela GNB FP nas brochuras publicitárias têm como base os valores das unidades de participação divulgadas no último dia útil do ano 

e/ou semestre. Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efectuado durante o período de referência indicado; 

(c) As rendibilidades apresentadas são calculadas segundo o Regulamento da CMVM nº 2/2015; 

(d) O nível de risco varia consoante os seguintes intervalos de desvio padrão anualizado: Classe de Risco 1 [0%;0,5%[, Classe de Risco 2 [0,5%;2%[ Classe

de Risco 3 [2%;5%[, Classe de Risco 4 [5%;10%[, Classe de Risco 5 [10%;15%[, Classe de Risco 6 [15%;25%[ e Classe de Risco 7 [>=25%[;

(e) A rendibilidade depende do regime de tributação de rendimentos e de eventuais benefícios fiscais.

Limites 31/dez/21

Ações Máx. 15% 15%

Obrigações Mín. 50% 73%
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6. EVOLUÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS MATERIAIS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA

EXPOSTO

O risco de um Fundo de pensões varia de acordo com o risco implícito nos ativos que constituem 

a sua carteira de investimentos.

Durante o ano, o fundo teve uma exposição maioritária à componente obrigacionista, o que se 

traduziu numa exposição significativa ao risco de taxa de juro, ou seja, o risco de movimentos 

adversos (subida) nos vários prazos das taxas de juro. Dentro da componente obrigacionista, o 

fundo manteve-se, durante o ano, maioritariamente investido em dívida de empresas, sendo o 

risco de variações adversas dos spreads de crédito igualmente significativo para o fundo. 

O risco de exposição ao mercado acionista assumiu igualmente relevância embora o peso desta 

classe de ativos na carteira do fundo seja reduzido.

A exposição cambial a moedas não Euro e ao mercado imobiliário mantiveram-se estáveis ao 

longo do ano, traduzindo-se em níveis de risco baixos para estas componentes.

O risco do fundo, quando medido pela volatilidade da carteira, registara um aumento em 2020, em 

resultado da instabilidade nos mercados financeiros originada pela pandemia de Covid-19. Em 

2021, beneficiando da progressiva estabilização dos mercados, a volatilidade do fundo reduziu-se 

para níveis mais de acordo com o seu perfil de risco baixo/moderado.

Riscos em matéria de sustentabilidade: Os riscos em matéria de sustentabilidade podem ser 

definidos como eventos ambientais, sociais e/ou de governação nos investimentos detidos pelo 

fundo que possam causar impactos negativos, reais ou potenciais, nos fatores de sustentabilidade, 

como alterações climáticas e outras questões ambientais, respeito pelos direitos humanos, 

condições laborais e outras questões sociais, bem como na existência de normas e práticas de 

governação robustas e transparentes a nível corporativo. A negligência de tais riscos e seus 

potenciais impactos negativos pode pôr em risco a rendibilidade do Fundo ao longo do tempo e 

consequentemente o valor do investimento.

Avaliação e gestão dos riscos em matéria de sustentabilidade: Considerando a política e a 

estratégia de investimento do Fundo, o horizonte temporal recomendado do investimento e o 

universo de ativos elegíveis onde o Fundo pode investir, podem surgir riscos materiais em matéria 

de sustentabilidade que poderão causar um impacto adverso no desempenho de longo prazo do 

Fundo. A fim de reduzir e mitigar estes riscos, a Sociedade Gestora tem em consideração os riscos 
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em matéria de sustentabilidade no seu processo de tomada de decisões de investimento, 

avaliando e gerindo potenciais impactos adversos nos fatores de sustentabilidade (e 

consequentemente no desempenho de longo prazo do Fundo) dos ativos subjacentes e na 

alocação global da carteira. Os riscos de sustentabilidade são avaliados e geridos pela Sociedade 

Gestora durante o processo de tomada de decisão de investimento / seleção de ativos e 

construção da carteira através da avaliação da classificação Eikon em matéria “ESG –

Environment, Social and Governance” dos emitentes/empresas em que o Fundo investe. A Eikon 

(desenvolvido por Thomson Reuters/Refinitiv) analisa cerca de 450 métricas (qualitativas e 

quantitativas) de empresas a nível global, a fim de classificar cada empresa em termos de uma 

pontuação/classificação ESG. 

Não obstante a avaliação e gestão ativa dos riscos em matéria de sustentabilidade realizadas pela 

Sociedade Gestora, o Fundo não tem como objetivo explícito investimentos sustentáveis nem 

promove ativamente características ambientais ou sociais nos termos dos artigos 9º e 8º 

respetivamente do Regulamento (UE) 2019/2088 de 27 de novembro de 2019 relativo à divulgação 

de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros 

("Regulamento SFDR").

O tempo em que questões ambientais, sociais e de governance (ESG) apenas geravam alguma 

preocupação num grupo restrito de investidores éticos ou socialmente responsáveis, já passou há 

muito. A consideração de fatores ESG tornou-se globalmente parte integrante da gestão de 

investimentos.

O aquecimento global é uma realidade e, ao ritmo atual, as alterações climáticas conduzirão a 

perdas irreparáveis na natureza e na biodiversidade, com o aumento do nível do mar e a 

ocorrência, cada vez mais frequente, de eventos climáticos extremos. Um panorama agravado 

pela Pandemia Covid-19, declarada pela OMS em março de 2020, que trouxe pressões e desafios 

acrescidos ao nível social e económico. 

Este é um momento determinante, que implica a adoção de uma abordagem estruturada, para 

enfrentar todos estes desafios ambientais e sociais na transição para uma economia sustentável 

e de baixo carbono, respondendo, em paralelo, à crescente regulação do setor financeiro, 

nomeadamente a taxonomia da EU e as orientações do BCE.

Decorrente da regulação que abarca o tema da sustentabilidade, intensifica-se a incorporação de 

critérios ESG na análise de investimentos, nos processos de tomada de decisão e nos riscos a 

considerar. 

Um número cada vez maior de investidores institucionais à escala global, está a incorporar fatores 

ESG nas suas tomadas de decisão de investimento a fim de reduzir riscos, ampliar o retorno 
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financeiro e atender às expectativas dos seus beneficiários e clientes. Este posicionamento tem o 

efeito de influenciar as empresas, órgãos reguladores e outros participantes do mercado para que 

melhorem o seu desempenho nestas áreas.

Durante o ano de 2021, a regulação que incide sobre a sustentabilidade e sua aplicação ao setor 

financeiro foi bastante extensa, entre outras:

- A Lei nº.27/2020, de 23 de julho, resultante da transposição da Diretiva (EU) 2016/2341, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016 (Diretiva IORP II), veio substituir 

o regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades

gestoras dos fundos de pensões, revogando o Decreto-Lei nº.12/2006, de 20 de janeiro, obrigou 

à publicação de uma Declaração de Princípios de Politica de Investimentos, destacando, pela sua 

relevância e significado, o reforço das exigências em matéria de governance e controlo interno, a 

introdução de novos fatores de sustentabilidade nas decisões de investimento e na definição da 

política de risco e respetiva gestão e o reforço significativo dos deveres de informação aos 

associados..

- Regulamento da EU 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro 2019

(SFDR) que entrou em vigor em 10 de março de 2021, que tem como principais objetivos, o reforço 

da proteção dos investidores finais e a melhoria da divulgação de informações aos mesmos em 

matéria de sustentabilidade, tendo em consideração a incorporação dos riscos em matéria de 

sustentabilidade.

- Publicação do regulamento delegado sobre os dois primeiros objetivos ambientais da Taxonomia,

adaptação às alterações climáticas e mitigação das alterações climáticas.

Derivado do crescente quadro regulatório, a Sociedade Gestora e cada Fundo por si gerido, 

procuraram cumprir com rigor todas as alterações daí decorrentes nas mais variadas vertentes, 

desde logo, a aprovação e respetiva publicação no site da sociedade da Declaração de Princípios 

dos Fundos de Pensões e a incorporação dos riscos de sustentabilidade nas decisões de 

investimento, bem como a publicação das Políticas de Sustentabilidade para cada uma das áreas 

de negócio.
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7. VALOR ATUAL DE RESPONSABILIDADES PASSADAS PARA CENÁRIO DE 

FINANCIAMENTO E RESPETIVO NÍVEL DE COBERTURA

O quadro seguinte apresenta, em 31 de dezembro de 2021, por adesão e por plano de pensões, o 

valor da sua quota-parte no Fundo e no caso dos planos de benefício definido, o valor das 

responsabilidades e o respetivo nível de financiamento na mesma data.

Nº de adesão Nº do plano
Quota parte do 

Fundo associada
Responsabilidades

Nível de 
Financiamento

Individuais - 51 413 805 € - -

8 661 719 031 € 891 377 € 80,67%

9 662 12 585 005 € 10 825 760 € 116,25%

10 663 5 394 464 € 5 643 573 € 95,59%

11 664 42 457 € - -

12 665 42 457 € - -

13 666 25 171 € - -

15 668 78 097 € - -

16 669 553 804 € - -

17 670 60 229 € - -

26 816 299 634 € - -

35 1194 66 022 € - -

37 1202 16 272 € - -

39 1280 410 720 € - -

40 1279 0 € - -

41 1151 1 185 856 € 387 944 € 305,68%

42 1307 2 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 57 450 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 308 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 21 312 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 56 591 € - -

42 1307 221 825 € - -

42 1307 21 373 € - -

42 1307 16 118 € - -

42 1307 19 175 € - -

42 1307 82 951 € - -

42 1307 979 € - -

42 1307 0 € - -

42 1307 0 € - -

44 1248 2 360 485 € - -

45 1249 256 169 € - -

46 1217 134 820 € - -

46 1217 517 € - -

48 1267 23 305 € - -
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O Fundo de Pensões Multireforma é um veículo de financiamento de apenas uma parte do plano 

de benefícios dos Associados GNB Fundos Mobiliários - Sociedade Gestora de Organismos de 

Investimento Coletivo, S.A. e GNB Real State - Sociedade Gestora de Organismos de investimento 

Coletivo S.A., registados, neste âmbito, com os números de plano 662 e 663, respetivamente.

Os valores indicados de responsabilidades, património e níveis de financiamento referem-se à 

totalidade das adesões detidas por cada um destes Associados cujo património, neste Fundo, 

corresponde a 8.029.448 Euros e 3.394.521 Euros, na mesma ordem.

Nº de adesão Nº do plano
Quota parte do 

Fundo associada
Responsabilidades

Nível de 
Financiamento

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 4 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

49 1331 0 € - -

53 1322 163 402 € - -

54 1326 669 752 € - -

54 1326 0 € - -

56 1343 881 € - -

57 1338 171 504 € - -

60 1399 205 914 € - -

65 1485 685 686 € - -

66 1480 217 780 € - -

66 1480 6 010 € - -

67 1490 144 247 € - -

68 1531 247 876 € - -

69 1551 24 675 € - -

70 1558 3 325 € - -

70 1558 68 € - -

71 1606 14 121 € - -

73 1687 692 477 € - -

74 1690 93 309 € - -

77 1865 724 879 € 413 420 € 175,34%

78 1902 125 555 € - -

79 1910 5 983 € - -

80 1932 9 489 € - -

81 1942 17 432 € - -

81 1942 3 410 € - -

82 2059 118 809 € - -

83 2129 12 601 €

84 2157 10 745 €

85 2154 20 040 € - -

86 2165 3 919 € - -
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8. EVENTOS SUBSEQUENTES E PERSPETIVAS PARA 2022

O ano de 2022 arrancou num contexto de elevada incerteza política à escala internacional, com a 

ameaça concretizada de uma intervenção militar da Rússia em território ucraniano, de 

consequências imprevisíveis e que veio colocar em risco as previsões de crescimento económico 

global acima dos registos pré-pandemia que se esperava para 2022, com a Covid-19 a evoluir de 

pandémica para endémica e com o crescimento esperado assente numa normalização gradual da 

atividade económica, com o setor dos serviços a recuperar de forma mais visível.

Aos efeitos inflacionistas que se já faziam sentir junta-se agora uma pressão acrescida nos preços 

internacionais das principais fontes de energia (gás natural e petróleo), com impactos transversais 

nos vários setores da economia europeia e mundial, A este fator acrescem os potenciais danos 

colaterais que as medidas sancionatórias de diferentes naturezas aplicadas à Rússia pela União 

Europeia, Reino Unido, Suiça, EUA, Canadá e Japão podem acarretar para as suas próprias 

economias, assim como a incerteza em torno da evolução futura do conflito militar no leste 

europeu, situações cujos impactos económicos não são possíveis antecipar, podendo vir a afetar 

a situação financeira futura do Fundo.

Para Portugal, e antes destes eventos eclodirem, era esperada uma ligeira aceleração da atividade 

em 2022, com um crescimento do PIB em torno de 5,6%. Esta evolução é explicada pelo perfil de 

recuperação da atividade no turismo, beneficiando as exportações, e pelos primeiros impactos do 

Plano de Recuperação e Resiliência na procura interna, suportando o investimento. 

Em termos globais, os principais riscos negativos incluem uma maior persistência da inflação, 

forçando subidas de juros mais agressivas que o esperado pelos bancos centrais. Condições 

monetárias e financeiras mais restritivas poderiam levar a uma reavaliação de ativos nos mercados 

financeiros e imobiliário, penalizando a confiança dos investidores. Novas vagas mais disruptivas 

da pandemia poderiam atrasar a normalização das cadeias de abastecimento. Aumentos dos 

preços da energia acima do esperado podem penalizar a produção e o consumo. A confiança e 

propensão à despesa podem ser condicionados pela incerteza gerada pela instabilidade política e 

militar à escala global. A evolução da atividade económica será ainda condicionada por algumas 

tendências estruturais, incluindo, entre outras, a digitalização e automação, a transição energética 

e novos hábitos e exigências no consumo.

20



Fundo de Pensões Multireforma

A evolução dos ativos do Fundo ao longo do ano 2022 é assim uma incógnita, dada a multiplicidade 

de riscos existentes à data de elaboração do presente Relatório, obrigando a uma atuação atenta 

e acompanhamento permanente da sua carteira de investimentos visando a minimização desses 

riscos e a preservação da rentabilidade do Fundo.

A Administração

________________________________________________

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente)

__________________________________________

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

__________________________________________

Rameschandra Kakoo (Vogal)

13 de abril de 2022
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FUNDO DE PENSÕES MULTIREFORMA

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em Euros)

Nota 1 - Identificação e atividade do Fundo

O Fundo de Pensões Multireforma, adiante designado por Fundo, foi constituído, por escritura 

pública celebrada em 16 de agosto de 1993. A GNB - Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, S.A. outorgou o contrato constitutivo enquanto entidade gestora, qualidade que 

adquiriu pela celebração prévia de um contrato de gestão do Fundo.

Em 05 de março de 2015, o fundo passou a denominar-se Multireforma, sendo anteriormente 

denominado Espírito Santo Multireforma.

O Fundo de Pensões é representado por um património autónomo, exclusivamente afeto à 

realização dos planos de pensões em vigor, perante os beneficiários, nunca respondendo 

por outras obrigações, designadamente dos associados, dos participantes, das entidades 

gestoras e dos bancos depositários.

O Fundo admite adesões individuais e adesões coletivas.
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No quadro seguinte estão discriminadas as adesões individuais e coletivas ao fundo de 

pensões, bem como o plano ao qual aderiram.
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A ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A. foi constituída por escritura pública de 28 de 

agosto de 1989, sob a forma de Sociedade Anónima, com a denominação social de 

Multipensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., tendo por objeto a gestão de 

fundos de pensões, podendo no seu prosseguimento, praticar todos os atos que não lhe 

estejam vedados por legislação aplicável. Em 1993, por escritura pública de 23 de julho, foi 

alterada a denominação da Sociedade para ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A..

No entanto, devido à resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, a Sociedade Gestora deixou

de ter a designação de ESAF-Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A. e passou a designar-se 

GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (adiante GNB Fundos de Pensões ou 

Sociedade Gestora).

A GNB Fundos de Pensões, tal como as Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões em 

geral, está sujeita à supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

(ASF).

Nota 2 - Demonstrações Financeiras Apresentadas 

As Demonstrações Financeiras apresentadas reportam-se ao exercício de 2021.

As notas anexas foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos existentes no 

Fundo de Pensões Multireforma, e sumarizam as transações e o património líquido do Fundo. 

Nota 3 - Bases de Apresentação e Princípios Contabilísticos 

As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos 

contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com o estabelecido pela Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) através da Norma Regulamentar nº

7/2010-R, de 4 de junho.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras 

foram os seguintes:

a) Especialização do exercício

O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da especialização 
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diária dos custos e proveitos. Assim, a generalidade dos custos e dos proveitos são 

contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu 

pagamento ou recebimento. 

b) Terrenos e Edifícios

Os terrenos e edifícios são contabilizados inicialmente ao custo de aquisição acrescido das 

despesas de compra, sendo esse valor posteriormente atualizado por avaliações efetuadas por 

peritos independentes, de acordo com o previsto na Norma Regulamentar nº 9/2007-R, de 28 

de junho, da ASF e na Lei nº 153/2015, de 14 de setembro.

As mais e menos valias potenciais, decorrentes da atualização do valor dos imóveis, são 

refletidas na Demonstração dos Resultados, no exercício em que a avaliação é efetuada.

c) Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros em carteira à data de 31 de dezembro de 2021 encontram-se 

valorizados ao justo valor, em conformidade com a Norma Regulamentar nº 9/2007-R, de 28 de 

junho, da ASF, a qual estabelece os seguintes critérios valorimétricos ou de avaliação:

- Os instrumentos financeiros que se encontrem admitidos à negociação em mercados 

regulamentados são avaliados tendo por base o respetivo preço de mercado, correspondente à 

cotação de fecho ou ao preço de referência divulgado pela instituição gestora do mercado 

financeiro em que se encontrem admitidos à negociação, ou à cotação de fecho do mercado 

que apresente maior liquidez, frequência e regularidade de transações, caso estejam admitidos 

em mais do que uma bolsa de valores ou mercado regulamentar. Os instrumentos financeiros

que não tenham sido transacionados por um período de 30 dias, que apresentem reduzida 

liquidez, ou cujas condições económicas se tenham alterado desde a última transação 

efetuada, são equiparados a instrumentos não admitidos à negociação, sendo avaliados como 

se descreve de seguida.

- Os instrumentos financeiros que não se encontrem admitidos à negociação em mercados 

regulamentados são avaliados pela aplicação da seguinte sequência de prioridades: (a) o valor 

das ofertas de compra difundidas para o mercado por meios de informação especializados, 

caso essas ofertas sejam representativas; (b) metodologias baseadas na informação disponível 

relativamente a preços de mercado de ativos cujos fluxos financeiros subjacentes sejam 
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similares, que tenham risco de crédito semelhante, sejam oriundas do mesmo setor económico 

e da mesma zona geográfica e que produzam resultados semelhantes perante mudanças nas 

condições de mercado; e (c) modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados 

financeiros, baseados na análise fundamental e na metodologia do desconto dos fluxos 

financeiros subjacentes.

- O justo valor das unidades de participação de organismos de investimento coletivo 

corresponde ao seu valor patrimonial, caso não se encontrem admitidas à negociação.

A diferença entre o justo valor dos títulos e o respetivo custo de aquisição é registada na

rubrica Ganhos líquidos dos investimentos, na Demonstração dos Resultados. 

A diferença entre o produto da venda dos títulos e o valor pelo qual se encontram

contabilizados é, também, registada nas mesmas rubricas. 

d) Contribuições 

As contribuições efetuadas pelos Associados e pelos participantes a favor do Fundo, são 

registadas, como rendimentos, quando efetivamente recebidas, na rubrica “Contribuições” da 

demonstração de resultados (Nota 9). 

e) Rendimentos

Os rendimentos respeitantes a rendas de imóveis e rendimentos de títulos são contabilizados 

no período a que respeitam, exceto no caso de dividendos de ações, que apenas são 

reconhecidos quando recebidos.

f) Operações em moeda estrangeira

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base 

nos câmbios indicativos à vista divulgados pelo Banco de Portugal. As diferenças de câmbio 

assim apuradas são registadas em resultados.

g) Comissões

As comissões são contabilizadas na rubrica “Outras despesas” da demonstração de resultados 

no período a que se referem, independentemente da data do seu pagamento.
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h) Produtos derivados

A avaliação dos instrumentos derivados e dos ativos financeiros envolvidos nas operações de 

reporte e empréstimo de valores é efetuada ao justo valor nos termos definidos pela ASF.

As posições abertas em contratos de futuros, realizadas em mercados organizados, são 

refletidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas operações são valorizadas diariamente, com 

base nas cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos realizados ou potenciais 

reconhecidos como proveito ou custo em rubricas de Resultados.

Os contratos de forwards realizados para efeitos de cobertura de risco de variação cambial, são 

reavaliados diariamente com base na diferença entre a taxa contratada e a taxa de mercado 

em vigor na data de reavaliação, sendo as eventuais variações de justo valor registadas nas 

rubricas de ganhos ou perdas com derivados, conforme aplicável, da Demonstração de 

Resultados.

i) Regime fiscal aplicável 

De acordo com o disposto no artigo 16º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), os fundos de 

pensões e equiparáveis, constituídos de acordo com a legislação nacional, são isentos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), bem como de Imposto Municipal 

sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT).

A isenção de IRC poderá não abranger os dividendos de ações que não tenham permanecido 

em carteira por um período superior a 1 ano, os quais são tributados a uma taxa de 23%. Por 

outro lado, os fundos de pensões são ainda eventualmente sujeitos a tributação no estrangeiro 

relativamente aos rendimentos aí obtidos.
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Nota 4 – Inventário dos Investimentos e Outros ativos 

Em 31 de dezembro de 2021, os investimentos do Fundo apresentam a seguinte 
composição:
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Durante o exercício de 2021, as transações efetuadas pelo Fundo, foram as seguintes:
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NOTA 5 – Exposição do Fundo ao Risco

O Fundo encontra-se exposto aos seguintes riscos:

� Risco de Mercado: Risco de movimentos adversos dos mercados de capitais, originando 

perdas nos ativos que compõem o Fundo, incluindo-se aqui, igualmente o resultante da 

exposição extrapatrimonial gerada pelo uso de instrumentos financeiros derivados ou 

produtos equiparáveis. Os riscos de mercado mais relevantes presentes no Fundo são:

· Risco de Taxa de Juro: Risco de movimentos adversos (subida) nos vários prazos 

das taxas de juro, com impacto no preço das obrigações de taxa fixa.

· Risco de Mercado Acionista / Imobiliário: Risco de variação de preços das ações

ou fundos de ações/imóveis ou fundos imobiliários que integram a carteira.

· Risco Cambial: Risco de variação das taxas de câmbio das moedas estrangeiras a 

que o Fundo se poderá encontrar exposto.

� Risco de Crédito: Risco de incumprimento por parte dos emitentes de dívida, ações ou 

instituições de crédito em carteira com as suas obrigações com pagamento de juros e 

capital.

� Risco de Liquidez: Risco de perda de capital derivada de necessidade de venda célere

de ativos que compõem a carteira do Fundo.

� Risco Operacional: Possibilidade de perdas que resultam de falhas em processos 

internos, erro humano, insuficiência de sistemas, fraude ou inoperacionalidade de 

infraestrutura, que possam prejudicar o normal funcionamento da atividade da Sociedade 

Gestora.

� Riscos em matéria de sustentabilidade: consistem em acontecimentos ou condições 

de natureza ambiental, social ou de governação relacionados com os investimentos 

visados que podem provocar impactos negativos significativos efetivos ou potenciais 

sobre fatores de sustentabilidade, tais como as alterações climáticas e outras questões 

ambientais, respeito pelos direitos humanos, por normas laborais e outras questões 

sociais, bem como standards e práticas de governo das sociedades adequadas e 

transparentes. 
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Procedimentos e Políticas de Gestão dos Riscos

Estão definidas pelo Conselho de Administração da GNB - Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, SA políticas de gestão de risco para as categorias de risco, estando a

monitorização e acompanhamento das mesmas à responsabilidade do Departamento de 

Gestão de Risco, com a colaboração das restantes áreas e departamentos da Sociedade 

Gestora.

O comité técnico de risco reúne com periodicidade trimestral e conta com a presença dos 

membros do Conselho de Administração, do Departamento de Gestão de Risco e 

representantes dos diversos departamentos/gabinetes da Sociedade Gestora. É da 

responsabilidade deste comité deliberar sobre aspetos relacionados com o risco, 

monitorizando a sua evolução, analisando e propondo políticas, metodologias e 

procedimentos de avaliação, controlo e mitigação, apoiando deste modo a Administração, 

assim como as equipas de gestão. 

As políticas de risco definem as metodologias de identificação, avaliação e monitorização 

dos seguintes riscos:

� Risco de Mercado: É monitorizado o nível de diversificação dos ativos que integram as 

carteiras, o nível de exposição ao mercado e utilização de instrumentos financeiros 

derivados, garantindo que o acréscimo de perda potencial proveniente do uso destes

instrumentos cumpre os limites legais, é ainda monitorizado o VaR (Value-at-Risk) do 

Fundo, permitindo quantificar o risco de perdas derivadas de movimentos adversos dos 

ativos a que um fundo/carteira está exposto, num determinado horizonte temporal e com

uma determinada probabilidade e o binómio risco/retorno, de forma a avaliar o equilíbrio 

existente entre estes. São realizadas análises de sensibilidade à carteira de ativos tendo 

em conta cenários extremos. A distribuição do fundo por tipo de ativo, incluindo 

instrumentos derivados, por moeda, os cenários considerados na análise de sensibilidade 

e respetivos impactos na carteira do Fundo estão descritos em baixo.
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Distribuição da carteira por tipo de ativo:

Distribuição da carteira por exposição direta a moeda:
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� Risco de Crédito: É monitorizado o nível de diversificação por emitente, grupo 

económico, rating e senioridade.

Distribuição da carteira por emitente (maiores 10 posições) - exposição direta:

Distribuição da carteira por rating - exposição direta:

Exposição a instituições de crédito (Disponibilidades em DOs e/ou DPs):
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� Risco de Liquidez: São efetuados determinados controlos e análises que têm por 

objetivo identificar, avaliar e acompanhar o nível de risco de liquidez incorrido pelo Fundo, 

de modo a determinar se o nível de liquidez dos ativos que, no seu conjunto, o compõe 

permite cumprir com as suas obrigações financeiras com reembolsos e pagamento de 

outras responsabilidades financeiras a seu cargo, sem que se verifique um impacto 

significativo na valorização destes ativos, assegurando simultaneamente a necessária 

flexibilidade do fundo para seguir a sua política de investimentos face às alterações de 

estratégia e oportunidades de negócio que se apresentem.

Com base no tipo de ativo é atribuída a cada título uma classificação em termos de risco 

de liquidez, entre 1 (menor risco, maior liquidez) e 5 (maior risco, menor liquidez), 

considerando para o efeito um conjunto de parâmetros previamente definidos. É também 

analisado o rácio entre os ativos com menor classificação de risco de liquidez e os fluxos 

de saída de caixa (Liquidity Coverage Racio - LCR), sendo atribuído ao valor obtido um 

nível de risco de liquidez entre 1 (menor risco) e 5 (maior risco).

No final do ano, o nível de risco, quando medido pelo LCR, era de 1 (baixo risco) e o nível 

de risco médio da carteira de ativos do Fundo era de 2 (baixo risco), discriminado da

seguinte forma:

� Risco Operacional: De forma a gerir e mitigar este risco estão implementados diversos 

procedimentos e políticas para os processos mais relevantes da atividade da Sociedade 

Gestora e políticas que definem diretrizes a seguir. As competências e responsabilidades

das diversas áreas e departamentos estão ainda perfeitamente definidas, delimitadas e 

documentadas. De salientar ainda a existência de um plano de continuidade de negócio 
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que permite a continuação da atividade da Sociedade Gestora perante eventuais falhas

de sistemas ou inoperacionalidade das instalações.

Análise de Sensibilidade ao Fundo de Pensões

Tendo em consideração os cenários definidos no quadro abaixo, foram efetuadas nove

análises de sensibilidade distintas, considerando diversas combinações desses cenários, 

cujos resultados são apresentados abaixo.
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Nota 6 - Devedores e Credores Diversos

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe:

O valor registado na rubrica de Outros devedores, Estado e outros entes públicos, deve-se 

ao facto de os Fundos de Pensões serem isentos de IRC (Imposto sobre o Rendimento das 

pessoas Coletivas) de acordo com o artigo 16º do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais), e 

ao subscreverem Unidades de Participação de Fundos de Investimento Mobiliário nacionais, 

fazem-no pelo valor líquido. Sendo assim, a recuperação deste imposto é feita através do 

Modelo 22 à medida que os lotes vão sendo vendidos ou resgatados.

O acréscimo da rubrica valores a regularizar resulta de operações de subscrições e resgates 

pendentes de liquidação regularizados em 2022.

40



Fundo Pensões Multireforma

Nota 7 - Acréscimos e Diferimentos

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe:

Nota 8 - Valor do Fundo

As variações do valor do Fundo são as abaixo indicadas:
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Nota 9 – Contribuições 

As contribuições, registadas nos exercícios de 2021 e 2020, para o Fundo foram as 

seguintes:

Nota 10 – Pensões, Capitais e Prémios únicos vencidos

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe:
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Nota 11 – Ganhos Líquidos dos Investimentos

Os ganhos e perdas por categoria de investimento reconhecidos no período e no período 

anterior são os seguintes:
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Nota 12 – Rendimentos líquidos dos investimentos

Os rendimentos obtidos pelo Fundo apresentam o seguinte detalhe segundo a respetiva

natureza:
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Nota 13 – Outros Rendimentos e Ganhos e Outras Despesas

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe:

Pel

a sua atividade a Sociedade Gestora e o Banco Depositário (Novo Banco, S.A.) recebem 

pelos serviços prestados uma comissão anual cuja taxa é de 1,0% (um vírgula zero por 

cento) e de 0,1% (zero vírgula um por cento) respetivamente. Estes valores são 

calculados diariamente tendo por base o valor ilíquido do fundo no momento do cálculo e 

são cobrados mensalmente.

Nota 14 – Transações entre o Fundo de Pensões e os Associados ou empresas 

relacionadas com os Associados

Durante os exercícios de 2021 e 2020 não se registaram transações entre o Fundo de 

Pensões e os Associados ou empresas relacionadas com os Associados.
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Nota 15 – Ativos ou Passivos contingentes

A Sociedade Gestora do Fundo não teve conhecimento de qualquer Ativo ou Passivo 

contingente.

Nota 16 – Outras informações relevantes

.

Transações com partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2021e 2020, as transações com entidades relacionadas GNB-GA e

os restantes Acionistas, apresentam o seguinte detalhe:

Nota 17 – Eventos subsequentes 

O ano de 2022 arrancou num contexto de elevada incerteza política à escala internacional, 

com a ameaça concretizada de uma intervenção militar da Rússia em território ucraniano, de 

consequências imprevisíveis e que veio colocar em risco as previsões de crescimento 

económico global acima dos registos pré-pandemia que se esperava para 2022, com a 

Covid-19 a evoluir de pandémica para endémica e com o crescimento esperado assente 

numa normalização gradual da atividade económica, com o setor dos serviços a recuperar 

de forma mais visível.

Aos efeitos inflacionistas que se já faziam sentir junta-se agora uma pressão acrescida nos 

preços internacionais das principais fontes de energia (gás natural e petróleo), com impactos 

transversais nos vários setores da economia europeia e mundial. A este fator acrescem os 

potenciais danos colaterais que as medidas sancionatórias de diferentes naturezas 
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aplicadas à Rússia pela União Europeia, Reino Unido, Suíça, EUA, Canadá e Japão podem 

acarretar para as suas próprias economias, assim como a incerteza em torno da evolução 

futura do conflito militar no leste europeu, situações cujos impactos económicos não são 

possíveis antecipar, podendo vir a afetar a situação financeira futura do Fundo.

Para Portugal, e antes destes eventos eclodirem, era esperada uma ligeira aceleração da 

atividade em 2022, com um crescimento do PIB em torno de 5,6%. Esta evolução é 

explicada pelo perfil de recuperação da atividade no turismo, beneficiando as exportações, e

pelos primeiros impactos do Plano de Recuperação e Resiliência na procura interna, 

suportando o investimento. 

Em termos globais, os principais riscos negativos incluem uma maior persistência da 

inflação, forçando subidas de juros mais agressivas que o esperado pelos bancos centrais. 

Condições monetárias e financeiras mais restritivas poderiam levar a uma reavaliação de 

ativos nos mercados financeiros e imobiliário, penalizando a confiança dos investidores. 

Novas vagas mais disruptivas da pandemia poderiam atrasar a normalização das cadeias de 

abastecimento. Aumentos dos preços da energia acima do esperado podem penalizar a 

produção e o consumo. A confiança e propensão à despesa podem ser condicionados pela 

incerteza gerada pela instabilidade política e militar à escala global. A evolução da atividade 

económica será ainda condicionada por algumas tendências estruturais, incluindo, entre 

outras, a digitalização e automação, a transição energética e novos hábitos e exigências no 

consumo.

Contabilista Certificado nº 19719                                                A Administração
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