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

INVESTIMENTOS

A. Conjuntura Financeira 

 A1) Mercado Acionista 

Índice 2º Trim. 15 3º Trim. 15 4º Trim. 15 2015

PSI 20 (Portugal) -6,98% -9,09% 5,27% 10,71%

IBEX (Espanha) -6,52% -11,23% -0,16% -7,15%

CAC (França) -4,84% -6,99% 4,08% 8,53%

DAX (Alemanha) -8,53% -11,74% 11,21% 9,56%

MIB (Itália) -3,01% -5,19% 0,58% 12,66%

FTSE (Reino Unido) -3,72% -7,04% 2,98% -4,93%

S&P (E.U.A.) -0,23% -6,94% 6,45% -0,73%

NIKKEI (Japão) 5,36% -14,07% 9,46% 9,07%

MSCI EM (Emergentes) -0,23% -12,78% 1,09% -8,02%

Neste quarto trimestre de 2015, o comportamento dos mercados acionistas foi de alguma 

recuperação face às quedas registadas nos 2 trimestres anteriores. Claramente estivemos 

perante uma correção técnica face ao muito forte movimento descendente registado no período 

Agosto-Setembro. 

Para o ano de 2015 como um todo é de se referir o comportamento bem diferenciado de entre os 

vários países europeus. Assim por um lado tivemos os países com mais incerteza politica 

(Espanha) e mais avançados no ciclo económico (Reino Unido) com perda no ano, enquanto que 

no outro lado tivemos os restantes países que apresentaram ganhos nas ações próximos dos 

10%.

No resto do mundo merece especial destaque o Japão com ganhos anuais próximos dos 10%, 

enquanto que o mercado norte-americano ficou praticamente a zero. Novamente este não foi o 

ano dos mercados emergentes que tornaram a sofrer quedas relevantes. Em termo médios a 

queda dos emergentes ultrapassou os 8%. 

 A2) Mercado de Obrigações 

As taxas de juro de médio e longo prazo na Zona Euro mantiveram os seus baixos níveis, ainda 

que na parte final do ano tenham tido um ligeiro aumento. Já as taxas de curto prazo 

continuaram o seu movimento descendente, tendo atingido novos mínimos históricos. 

O BCE anunciou o aumento do seu programa de compra de dívida pública durante o prazo 

previamente anunciado (até Set/16); no entanto os mercados ficaram algo desiludidos visto 

estarem à espera ainda de um maior incremento. 
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Já no que se refere aos EUA, a Reserva Federal finalmente acabou por subir as taxas de juro de 

referência, algo que não se verificava desde 2008. Este movimento já amplamente descontado 

no mercado, acabou por ter algum impacto nas taxas de juro de curto prazo. No longo prazo os 

movimentos foram muito ligeiros. Para o ano de 2016 o mercado está à espera de mais duas 

subidas das taxas de juro.

Taxas Euribor Mar-15 Jun-15 Set-15 Dez-15

Euribor 3m 0,02% -0,01% -0,04% -0,13%

Euribor 6m 0,09% 0,05% 0,03% -0,04%

Euribor 12m 0,20% 0,16% 0,14% 0,06%

Spreads vs Alemanha Mar-15 Jun-15 Set-15 Dez-15

Portugal 151 224 181 189

Espanha 103 154 131 114

Itália 106 157 114 97

Irlanda 57 88 65 52

Grécia 1145 1466 770 766

Spreads Crédito Mar-15 Jun-15 Set-15 Dez-15

iTraxx Main 56 75 91 77

iTraxx Crossover 262 326 375 315

As taxas interbancárias de curto prazo mantiveram a sua tendência de descida moderada, tendo 

a Euribor a 6 meses pela primeira vez na história atingido valores negativos. 

Neste trimestre os spreads dos países periféricos não se alteraram de forma relevante, sendo de 

referir o ligeiro agravamento de Portugal e Grécia em contraste com os restantes países. 

Por outro lado, no mercado de obrigações corporate o trimestre foi de recuperação com uma 

queda relevante nos spreads de crédito regressando aos níveis do final do 1º semestre. 
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 A3) Mercado Cambial e de Commodities 

Taxas Câmbio Jun-15 Set-15 Dez-15 Var 2015

EUR / USD 1,11                   1,12                   1,09                   -10,18%

EUR / GBP 0,71                   0,74                   0,74                   -5,03%

EUR / JPY 136,54               133,99               130,61               -9,83%

Commodities Jun-15 Set-15 Dez-15 Var 2015

Indice BBG Commodity 338,78               292,27               271,34               -18,40%

Petroleo 59,47                 45,09                 37,04                 -30,47%

Ouro 1.172,42            1.115,07            1.061,42            -10,42%

No mercado cambial, neste trimestre é de destacar nova valorização do USD, que acumulou 

ganhos face ao EUR superiores a 10% para o ano como um todo. 

O mercado de commodities viveu mais um trimestre bastante negativo, em que a larga maioria 

das matérias-primas registou descidas significativas. Entre todas, o crude destacou-se pela 

negativa, com uma quebra superior a 30% em 2015. 
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B. Composição da Carteira 

O Fundo de Pensões Multireforma Capital Garantido apresentava em 31 de dezembro de 2015 

um valor de 49.946.946 Euros. 

A composição da carteira na mesma data era a seguinte: 

Classe de Ativos Montante (€) % Carteira

Obrigações 44.845.445 89,79%

     Obrigações Taxa Fixa 22.353.081 44,75%

     Inflação 2.409.530 4,82%

     Obrigações Taxa Variável 20.082.835 40,21%

Investimento Alternativo 940.900 1,88%

Imobiliário 1.484.607 2,97%

Liquidez 2.675.994 5,36%

Total 49.946.946 100,00%

Obrigações

Investimento 
Alternativo

Imobiliário

Liquidez
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C. Evolução da estrutura da carteira de investimentos  

Ao longo do ano a carteira apresentou a seguinte evolução:
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Dez-14 Mar-15 Jun-15 Set-15 Dez-15

Taxa Fixa Inflação Taxa Variável Outros Ativos Imobiliário Liquidez

No decorrer do ano registaram-se como principais alterações uma diminuição de taxa variável e 

inflação, por via do aumento da posição de taxa fixa e de liquidez. 

  C1) Estrutura da componente obrigacionista 

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

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Obrigações Taxa Fixa 22.353.081 49,84%

Inflação 2.409.530 5,37%

Obrigações Taxa Variável 20.082.835 44,78%

Total 44.845.445 100,00%

Obrigações 
Taxa Fixa

50%

Inflação
5%

Obrigações 
Taxa Variável

45%
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A componente obrigacionista é composta maioritariamente por obrigações diretas, que 

representam 95% do total de obrigações. 

Obrigações 
Diretas

92%

Fundos 
Investimento

8%

C2) Estrutura da componente imobiliária e investimentos alternativos 

No final do ano esta componente tinha a seguinte distribuição: 

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Imobiliário 1.484.607 61,21%

Investimentos Alternativos 940.900 38,79%

     Private Equity 940.900 38,79%

Total 2.425.507 100,00%

Imobiliário
61%

Private Equity
39%

 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. Por norma, a cobertura é realizada 

exclusivamente via contratos Forward.
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2. ALTERAÇÕES COM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA GESTÃO DO FUNDO DE PENSÕES 

Durante o ano de 2015, 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 tem como principal objetivo a maximização do retorno 

potencial das aplicações do fundo a médio e a longo prazo. 

O Fundo manterá investido um mínimo de 35% do seu património em obrigações, com um valor 

de referência de 80% para taxa fixa e 20% para taxa variável. 

 No Investimento em obrigações serão privilegiados emitentes da União Europeia ou outros 

emitentes internacionais e emitentes nacionais, com credibilidade, nomeadamente empresas 

cotadas, grandes empresas ou empresas participadas pelo Estado. 

O Fundo poderá ainda investir:  

 a) Um máximo de 20% do seu património em papel comercial; 

 b) Um máximo de 10% do seu património em fundos de investimento imobiliário. 

O investimento pelo Fundo poderá ainda ser efetuado: 

 i) Num máximo de 20% do seu património em organismos de investimento coletivo em 

 valores mobiliários de índices não harmonizados, que não façam uso do efeito de 

 alavancagem; 

 ii) Num máximo de 20% do seu património em fundos de investimento não harmonizados 

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

 Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho; 

 iii) Num máximo de 10% do seu património em outros fundos não harmonizados. 

Com o objetivo de se aumentar a eficiência dos investimentos do Fundo, é permitido o 

investimento até 10% em fundos alternativos, nomeadamente nos compartimentos pertencentes 

ao SICAV “Caravela Fund” ou qualquer outro fundo não harmonizado que venha a ser 

constituído e/ou gerido por entidades em relação de grupo com a Entidade Gestora. 

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, no 

entanto, o investimento em obrigações denominadas em moedas dos chamados “países da 

convergência para o Euro” poderá não ter o risco coberto. 

A Entidade Gestora garante o valor de subscrição de cada Unidade de Participação. Esta 

garantia incide sobre o valor da Unidade de Participação subscrita e pelo prazo de um ano (com 

referência à data aniversária da subscrição).  
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A garantia ocorrerá no final do prazo, desde que no decurso do mesmo não se verifiquem 

alterações significativas i) às condições fiscais relativas ao rendimento gerado pelos ativos que 

compõem o Fundo e ii) às normas legais de valorização da Unidade de Participação. 

Verificando-se quaisquer alterações significativas que se revelem mais penalizadoras desse 

rendimento e/ou dessa valorização, que as verificadas aquando da subscrição, a garantia não 

será aplicável.  

Se no final do prazo de garantia, e só neste caso, o valor da Unidade de Participação for inferior 

ao valor garantido, a Entidade Gestora adquirirá as Unidades de Participação necessárias em 

nome do Participante, de forma a perfazer o montante subscrito. 

Se no final do prazo de garantia o valor da Unidade de Participação for igual ou superior ao 

garantido o Participante manterá o número de Unidades de Participação. 

A garantia do valor de subscrição será renovada anualmente por períodos de um ano, salvo 

deliberação em contrário da Entidade Gestora, sendo nesse caso os Participantes informados 

com 30 dias de antecedência da data de renovação da garantia. 

Considerando a política de investimentos acima indicada, a 31 de dezembro 2015, a carteira do 

Fundo de Pensões Multireforma Capital Garantido apresentava a seguinte exposição e alocação 

estratégica: 

Limites 31-Dez-15

Obrigações Taxa Fixa a) 49,58%

Obrigações Taxa Variável a) 40,21%

Total de Obrigações 35% a 100% 89,79%

Papel Comercial Max. 20% 0,00%

Imobiliário Max. 10% 2,97%

Fundos não harmonizados Max. 10% 1,88%

a) o limite de investimentos em obrigações, citado na política de investimentos, refere-se ao total das obrigações em carteira, razão
pela qual é apresentado conjuntamente.

4. CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS E REGRAS PRUDENCIAIS APLICÁVEIS AOS 

INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PENSÕES 

A 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 quinzenal. Ao longo do 

ano de 2015, não foram detetadas situações de desvio da política de investimento. 
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5. RENDIBILIDADE E NÍVEIS DE RISCO1

No ano de 2015, o Fundo apresentou uma rendibilidade negativa de 0,82%, tendo o Fundo 

registado um nível de Risco de 3. 

6. EVOLUÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS MATERIAIS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA 

 EXPOSTO 

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

constituem a sua carteira de investimentos. 

O fundo manteve, durante o ano, uma exposição maioritária ao mercado obrigacionista, 

nomeadamente a divida de empresas, o que se refletiu num maior nível de risco de crédito ou 

seja, o risco de incumprimento por partes dos emitentes de divida com as suas obrigações com 

pagamento de juros e capital. A exposição a obrigações de taxa fixa expos o fundo também ao 

risco de taxa de juro, ou seja, o risco de movimentos adversos (subida) nos vários prazos das 

taxas de juro. 

A exposição a moeda estrangeira manteve-se residual durante o ano, o que limitou o risco 

incorrido nesta componente. 

De um modo geral o risco deste fundo, quando medido pela volatilidade da carteira, aumentou 

ligeiramente em 2015. 

                                           
1

(a) As Rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do fundo pode aumentar ou 

 diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). 

(b) Estas rendibilidades têm como base a valorização calculada no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável e apenas seriam obtidas se o 

 investimento tivesse sido efetuado durante o período de referência indicado.  

 (c) As rendibilidades apresentadas são calculadas segundo o método T.W.R (Time Weighted Rate of Return). 

(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%[. 
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7. VALOR ATUAL DE RESPONSABILIDADES PASSADAS PARA CENÁRIO DE 

 FINANCIAMENTO E RESPECTIVO NÍVEL DE COBERTURA2

A 31 de dezembro de 2015, o valor das responsabilidades para cenário de financiamento e 

respectivo nível de cobertura, distribuídos pelas correspondentes quotas-partes, apresentavam a 

seguinte situação:  

Nº da 
adesão

Nº do 
plano

Quota-parte do fundo 
associada

Responsabilidades Financiamento

Individuais - 15.532.141,19 - -

1 1196 3.761.196,87 3.761.639,86 99,99%

2 1197 12.790.753,85 12.792.488,27 99,99%

3 1283 1.191.819,93 -

4 1277 0,00 - -

5 1310 66.903,32 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 18.587,12 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 13.464,08 - -

5 1310 16.047,69 - -

5 1310 8.769,94 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 0,00 - -

5 1310 67.022,96 - -

5 1310 38.401,60 - -

5 1310 6.516,12 - -

5 1310 158.111,59 - -

5 1310 35.273,57 - -

5 1310 70.036,31 - -

6 1332 128.495,54 - -

6 1332 1.950.736,84 - -

6 1332 0,00 - -

6 1332 1.550,61 - -

6 1332 1.311.801,08 - -

6 1332 87.387,39 - -

6 1332 0,00

6 1332 288.957,82

6 1332 89.425,39 - -

                                           
2

Para planos de pensões de contribuição definida não se aplica a determinação do montante de responsabilidades e nível de financiamento.
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Nº da 
adesão

Nº do 
plano

Quota-parte do fundo 
associada

Responsabilidades Financiamento

7 1323 472.293,15 - -

8 1324 172.010,82 - -

9 1333 0,00 - -

10 1342 0,00 - -

11 1337 23.268,97 - -

12 1358 49.621,87 - -

12 1358 187.319,71 - -

13 1366 6.781.259,27 - -

14 1365 81.251,75 - -

15 1372 488.878,17 - -

15 1372 691.018,30 - -

15 1372 522.915,82 - -

16 1404 6.698.907,24 - -

17 1430 0,00 - -

18 1479 25.574,85 4.456.246,06 114,91%

19 1489 37.355,62 - -

20 1493 13.612,14 - -

21 1494 3.842.049,64 - -

22 1495 77.052,97 - -

23 1534 4.832.707,08 4.198.803,00 115,10%

24 1530 26.989,76 - -

25 1550 529,21 - -

26 1555 36.815,26 - -

27 1559 1.151,21 - -

27 1559 109,64

27 1559 257,79

27 1559 49,94

28 1605 1.320,10 - -

29 1574 3.736.512,76

O Fundo de Pensões Multireforma Capital Garantido é veículo de financiamento de apenas uma 

parte do plano de benefícios dos Associados GNB – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. e GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, 

S.A registados, neste âmbito, com os números de plano 1197 e 1196, 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 32.331,50 Euros e 32.331,50 Euros, na mesma ordem. 
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FUNDO DE PENSÕES MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

(Montantes expressos em Euros) 

 

Nota 1 - Identificação e atividade do Fundo  

 

O Fundo de Pensões Multireforma Capital Garantido, adiante designado por Fundo, foi constituído, 

por escritura pública celebrada em 11 de maio de 2009. 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 Capital Garantido, sendo 

anteriormente denominado por Espírito Santo Multireforma Capital Garantido. 

 

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. 

 

Os Associados do Fundo são: 

· GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. 

· GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. 

· Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais S.A. 

· Vodafone Portugal – Dir. Executiva 

· EDP – Estudos de Consultoria, S.A. 

· EDP Gás – S.G.P.S, S.A. 

· EDP Inovação, S.A. 

· EDP - O&M Serviços – Operação e Manutenção Industrial, S.A. 

· EDP Serviço Universal, S.A. 

· EDP Serviner – Serviços de Energia, S.A. 

· EDP - Tergen – Operação e Manutenção de Centrais Termoeléctricas. S.A. 

· EDP PortGás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A. 
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· Fundação EDP 

· EDP Internacional, S.A. 

· SCS Serviços Complementares de Saúde, S.A. 

· EDP Serviços - Sistemas para a Qualidade e Eficiência Energética, S.A. 

· EDP Gás – Serviço Universal, S.A. 

· EDP Gás GPL, Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A. 

· EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. 

· EDP Distribuição – Energia, S.A. 

· EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

· EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços, S.A. 

· EDP – Soluções Comerciais 

· EDP – Energias de Portugal 

· EDP Renováveis Portugal, S.A. 

· EDP - SÃVIDA – Medicina, S.A. 

· EDP – Imobiliária e Participações, S.A. 

· EDP - Labelec – Estudos, Desenvolvimento e Actividades Laboratoriais, S.A. 

· EDP – Promoção e Operação, S.A. 

· RESIQUÍMICA – Resinas Químicas, S.A. 

· Aon Portugal – Corretores de Seguros, S.A. 

· Aon Motor – Gestão e Consultoria de Frotas, Unipessoal, Lda. 

· Aon Portugal – Consultores, Unipessoal, Lda. 

· Aon Re Bertoldi – Corretagem de Resseguros, S.A. 

· Mercer Employee Benefits, Lda. 

· Mercer Portugal, Lda. 

· Volkswagen Autoeuropa, Lda. 

· Towers Watson (Portugal), Unipessoal Lda. 

· Barraqueiro - Joaquim Jerónimo – Transportes Ferroviários, SGPS, S.A. 

· Barraqueiro - Rotagus 

· Barraqueiro, SGPS, S.A. 

· Novo Banco, S.A. 

· Aon Direct Marketing Serv Broker 

· A-VISION – Prestação de Serviços à Industria Automóvel, Unipessoal, Lda 

· FREEPORT LEISURE (Portugal), S.A. 

· Muenchener R G 

· Europ Assistance Seguros 

· Europe Assistance Serviços 

· Marsh, Lda 

· Bosch Security Sistems Portugal 
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· Credit Suisse 

· OCD Clinical Diagnostics 

· SIBS Forward Payment Solutions 

· SIBS Gest 

· SIBS Processos, S.A. 

· SIBS SGPS 

· Xerox Portugal 

· MSFT – Software Microsoft 

 

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 2015. 

 

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

de Pensões Multireforma Capital Garantido, e sumarizam as transações e o património líquido do 

Fundo.  
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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 

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 

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

de junho, da ASF e na Lei nº153/2015, 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 2015 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 
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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 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. 
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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. 

 

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). 

 

De acordo com redação do artigo 49º do EBF, em vigor a 31 de dezembro de 2015, os prédios 

integrados em fundos de pensões que se constituam e operem de acordo com a legislação 

nacional beneficiam de isenção, em 50%, de Imposto Municipal sobre Imóveis. 

 

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 2015, os investimentos do Fundo apresentam a seguinte composição: 
 

 
 

Durante o exercício de 2015, 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 Imobiliário: Risco de variação de preços dos imóveis 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 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. 

 

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 cada uma das rubricas descritas anteriormente, 

estando a monitorização e acompanhamento das mesmas à responsabilidade do 

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

Sociedade Gestora. 

 

O comité de risco reúne com periodicidade bimestral e conta com a presença dos membros do 

Conselho de Administração, da Área de Risco e representantes dos diversos 

departamentos/gabinetes da Sociedade Gestora. É da responsabilidade deste comité deliberar 

sobre aspetos que tenham impacto no risco incorrido pelo Fundo, 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, 

na sua tomada de decisões e na definição do perfil de risco da sociedade e produtos geridos.  
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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, 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, mas plausíveis, construídos com recurso a evoluções históricas dos diversos 

mercados e considerando a detenção num horizonte de um mês. 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. 

Distribuição da carteira por tipo de ativo: 
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Distribuição da carteira por exposição direta a moeda: 

 

 

� 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: 
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Exposição a instituições de crédito (Disponibilidades em DOs e/ou DPs): 

 

 

� 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 3 (médio risco), discriminado da 

seguinte forma: 
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� 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 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 primeiro quadro abaixo, foram efetuadas oito 

análises de sensibilidade distintas, considerando diversas combinações desses cenários, cujos 

resultados são apresentados no segundo quadro abaixo. 
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Nota 6 - Devedores e Credores Diversos 

 

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe: 
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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: 

 

 

Nota 9 – Contribuições  
 

As contribuições, registadas nos exercícios de 2015 e 2014, para o Fundo foram as seguintes: 
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Nota 10 – Pensões, Capitais e Prémios únicos vencidos 

 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

 
 

 

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: 

 

 

Nota 13 – Outros Rendimentos e Ganhos e Outras Despesas 
 

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe: 

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

recebem pelo serviço prestado 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 

cobrado mensalmente. 
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Nos exercícios de 2015 e 2014, o Fundo registou imposto a recuperar de Unidades de 

Participação no valor de 20.755€ e 36.993€, respetivamente. Esta recuperação 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. 

 

 

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

relacionadas com os Associados 

 

Durante os exercícios de 2015 e 2014 não se registaram transações entre o Fundo de Pensões 

e os Associados ou empresas relacionadas com os Associados.  

 

 

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 

 

Medida de resolução aplicada ao BES 

Em 3 de agosto de 2014, de acordo com um comunicado emitido pelo Conselho de 

Administração do Banco de Portugal, este deliberou aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma 

medida de resolução. Desta forma, de acordo com aquele comunicado, a generalidade da 

atividade e do património do Banco Espírito Santo, S.A. foi transferida, de forma imediata e 

definitiva, para o Novo Banco, S.A.. Os depósitos do Banco foram plenamente preservados. 

Por outro lado, igualmente de acordo com o comunicado acima referido, a medida de resolução 

não terá implicações para os clientes da Sociedade Gestora. 

 

Na sequência da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo, S.A., em 19 de 

dezembro de 2014 a Sociedade Gestora deixou de ter a designação ESAF – Espírito Santo 

Fundos de Pensões, S.A. e passou a designar-se GNB – Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensões, S.A., não havendo nenhuma implicação com a gestão do fundo. 
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Alteração da designação da Entidade de Supervisão 

Em 1 de fevereiro de 2015, entrou em vigor o Decreto-Lei nº1/2015, de 6 de janeiro, onde se 

altera a designação da Entidade de Supervisão de Instituto de Seguros de Portugal (ISP) para 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). 

 

 

Nota 17 – Garantias prestadas pela Entidade Gestora 

 

O Fundo apresenta as seguintes garantias: 

 

1. Para todas as subscrições ocorridas após a constituição do Fundo, a GNB Fundos de 

Pensões garante o valor de subscrição de cada Unidade de Participação; 

2. A garantia incide sobre o valor da Unidade de Participação subscrita pelo prazo de um 

ano; 

3. A garantia ocorrerá no final do prazo, desde que as condições fiscais relativas ao 

rendimento gerado pelos ativos que compõem o Fundo e as normas legais de 

valorização da Unidade de Participação não sejam mais penalizadoras desse 

rendimento e/ou dessa valorização que as verificadas aquando da subscrição; 

4. Se no final do prazo de garantia ou do prazo de cada um das renovações, caso a 

garantia tenha sido renovada, e só nestes casos, o valor da Unidade de Participação 

for inferior ao valor garantido, a GNB Fundos de Pensões adquirirá as Unidades de 

Participação necessárias em nome do Participante, de forma a perfazer o montante 

garantido; 

5. Se no final do prazo de garantia o valor da Unidade de Participação for igual ou superior 

ao garantido o Participante manterá o número de Unidades de Participação; 

6. A garantia será renovada anualmente por períodos de um ano, salvo deliberação em 

contrário da GNB Fundos de Pensões, sendo nesse caso o Participante informado com 

30 dias de antecedência da data de renovação da garantia. 
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