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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 1º Trim 17 2º Trim 17 3º Trim 17 4º Trim 17 Var 2017

PSI 20 (Portugal) 7,02% 2,90% 4,98% -0,39% 15,15%

IBEX (Espanha) 11,88% -0,18% -0,60% -3,25% 7,40%

CAC (França) 5,35% -0,04% 4,08% -0,32% 9,26%

DAX (Alemanha) 7,25% 0,10% 4,09% 0,69% 12,51%

MIB (Itália) 6,54% 0,45% 10,26% -3,71% 13,61%

FTSE (Reino Unido) 2,52% -0,14% 0,82% 4,27% 7,63%

S&P (E.U.A.) 5,53% 2,57% 3,96% 6,12% 19,42%

NIKKEI (Japão) -1,07% 5,95% 1,61% 11,83% 19,10%

MSCI EM (Emergentes) 7,47% 5,76% 6,70% 5,34% 27,76%
 

Todos os mercados acionistas analisados registaram valorizações positivas em 2017, tendo a 

melhor performance pertencido ao conjunto dos mercados emergentes (MSCI Emergents LC 

+27,76%) e os desempenhos mais fracos aos mercados espanhol (IBEX35 +7,40%) e do Reino 

Unido (FTSE100 +7,63%), curiosamente, influenciados negativamente pelas questões da 

independência da Catalunha e do Brexit, respetivamente. 

A evolução positiva dos mercados acionistas ficou a dever-se à evolução positiva das economias 

desenvolvidas e emergentes – pela primeira vez desde 2010, ocorreram revisões em alta no 

crescimento do PIB – e, consequentemente, na melhoria dos resultados das empresas: por 

exemplo, no Japão, os earnings per share (EPS) deverão crescer 30,8% em 2017, quando no 

final de 2016 se projetava um crescimento de 11,6%. 

Na Europa ocorreu uma ligeira revisão em baixa nos EPS (de +12,3% para +11,1%), muito por 

influência da apreciação generalizada do euro em 2017 (+14,2% face ao USD), o que justifica a 

diferença de performance entre os EUA - S&P500 +19,4% - e Europa como um todo - DJ 

Stoxx600 +7,7%. 

 A2) Mercado de Obrigações 

Em 2017, as perspetivas de evolução das políticas monetárias nos EUA e na Zona Euro não se 

alteraram face ao que estava previsto no final de 2016: o BCE manteve as suas taxas 

inalteradas em 0% e a Reserva Federal procedeu a 3 movimentos de subida de 25bps, 

passando o valor máximo da fed funds de 0,75% para 1,50%. 

Esta subida da fed funds em 2017 transmitiu-se às yields dos 2 anos nos treasuries – passaram 

de 1,19% para 1,88%; tiveram um impacto muito limitado no prazo referência dos 10 anos (-4bps 

para 2,41%) e na maturidade mais longa (30 anos), pelas perspetivas de um melhor controlo dos 
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preços e a eficácia da política monetária americana, ocorreu uma redução na yield em 33bps 

para 2,74%. 

Na Zona Euro, as taxas de juro de referência (Alemanha / Bunds) subiram nos diversos prazos: 

+14 bps nos 2 anos, +22 bps nos 10 anos e +32bps nos 30 anos, refletindo, sobretudo, a 

melhoria das perspetivas económicas e o facto dos indicadores qualitativos avançados da 

economia da Zona Euro estarem em máximos, permitindo antecipar uma recuperação das 

medidas de inflação. 

Taxas Euribor 31-mar-17 30-jun-17 29-set-17 29-dez-17

Euribor 3m -0,33% -0,33% -0,33% -0,33%

Euribor 6m -0,24% -0,27% -0,27% -0,27%

Euribor 12m -0,11% -0,16% -0,17% -0,19%

Spreads vs Alemanha 31-mar-17 30-jun-17 29-set-17 29-dez-17 Var 2017

Portugal 365 256 192 152 -100

Espanha 134 107 114 114 -10

Itália 199 169 165 159 8

Irlanda 67 43 28 24 -11

Grécia 666 496 520 369 -194

Spreads Crédito 31-mar-17 30-jun-17 29-set-17 29-dez-17 Var 2017

iTraxx Main 74 56 57 45 -15

iTraxx Crossover 290 247 254 232 -35
 

O BCE não só não alterou as suas taxas diretoras, como ainda deu indicações de que as 

poderá manter inalteradas, pelo menos, até ao final de 2018. Como tal, as taxas Euribor 

mantiveram-se praticamente inalteradas nos 3 meses e 6 meses e a de 1 ano reduziu-se 

em 11bps, para -0,19%, entre os finais de 2016 e 2017. 

O spread da dívida pública portuguesa para o core foi um dos que mais se reduziu em 

2017: encurtou 204bps para 152bps, ficando, inclusivamente, mais estreito do que o de 

Itália (159bps para os Bunds), o que reflete a melhoria das métricas do deficit público e as 

perspetivas macroeconómicas, implícitas na melhoria dos ratings das agências de 

notação S&P e Fitch para níveis de investment grade. A dívida pública grega, partindo de 

um nível mais elevado para o core (+690bps em dezembro de 2016) foi a que mais se 

reduziu (-321bps) em 2017. 

O mercado de crédito também registou um desempenho positivo em 2017: o spread do 

iTraxx main reduziu-se 27bps e o do iTraxx Crossover caiu 57bps para os 232bps.  
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 A3) Mercado Cambial e de Commodities 

Taxas Câmbio 30-jun-17 29-set-17 29-dez-17 Var 2017

EUR / USD 1,14                   1,18                   1,20                   14,15%

EUR / GBP 0,88                   0,88                   0,89                   4,05%

EUR / JPY 128,40               132,92               135,28               10,01%

Commodities 30-jun-17 29-set-17 29-dez-17 Var 2017

Indice BBG Commodity 327,80               337,41               359,39               7,56%

Petroleo 46,04                 51,67                 60,42                 12,47%

Ouro 1.241,55            1.280,15            1.303,05            13,09%
 

O euro valorizou-se em 2017 face aos principais parceiros comerciais, refletindo a melhoria das 

perspetivas económicas para a Zona Euro no ano em apreço e para 2018: relativamente ao 

USD, o ganho da moeda única europeia foi de 14,2% (para $1.20/EUR) e de +10,0% face ao 

iene, para Y135.28 /EUR.  

As negociações entre o Reino Unido e a Comissão Europeia para a saída daquele da 

Comunidade Europeia avançaram a ritmo lento em 2017, mas já começam a produzir alguns 

resultados, havendo a expectativa que venham a ser concluídas com sucesso no prazo definido 

– março de 2019: entretanto, a libra continuou a perder valor (-4,3%) face ao euro, para 

£0.89/EUR.  

A cotação do ouro ganhou 13,1% em 2017 (para 1 303.1 / Onça), tendo sido beneficiada nos 

períodos em que a instabilidade geopolítica foi mais evidente. 

O crude, apesar da elevada volatilidade de 2017, encerrou o ano em alta, a cotar-se a 

$60.4/barril e com uma valorização de 12,5%. A manutenção de uma oferta relativamente bem 

disciplinada e de uma procura global forte num contexto macroeconómico positivo estiveram na 

origem deste desempenho. 
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B. Composição da Carteira 

O Fundo de Pensões PPR Vintage apresentava em 31 de dezembro de 2017 um valor de 

23.274.270 Euros. 

A composição da carteira na mesma data era a seguinte: 

Classe de Ativos Montante (€) % Carteira

Obrigações 17.121.464 73,56%

     Obrigações Taxa Fixa 12.544.347 53,90%

     Obrigações Taxa Variável 4.577.117 19,67%

Ações 3.097.688 13,31%

     Europa 2.331.403 10,02%
     E.U.A. 766.284 3,29%

Fundos Mistos 216.498 0,93%

Outros Activos 432.639 1,86%

Imobiliário 1.101.202 4,73%

Liquidez 1.304.780 5,61%

Total 23.274.270 100,0%

Exposição a Futuros de Ações -5,10%

Total com Futuros 94,9%

Obrigações
74%

Ações
13%

Outros Activos
2%

Imobiliário
5%

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

Ao longo do ano a carteira apresentou a seguinte evolução:  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ações Taxa Fixa Taxa Variável Outros Ativos Imobiliário Liquidez

31-12-2016 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017

 

No decorrer do ano de 2017 não se registaram alterações significativas. 

 C1) Estrutura da componente acionista 

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

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Europa 2.331.403 75,26%

E.U.A. 766.284 24,74%

Total 3.097.688 100,0%

Europa
75%

E.U.A.
25%
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O investimento em ações foi realizado exclusivamente em fundos de investimento. 

Ações Diretas
0%

Fundos 
Investimento

100%

 
 C2) Estrutura da componente obrigacionista 

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

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Obrigações Taxa Fixa 12.544.347 73,27%

Obrigações Taxa Variável 4.577.117 26,73%

Total 17.121.464 100,00%

Obrigações 
Taxa Fixa

73%

Obrigações 
Taxa Variável

27%

 

Ao contrário da componente acionista, a componente obrigacionista é composta 

maioritariamente por obrigações diretas, que representam 71% do total de obrigações. 

Obrigações 
Diretas

71%

Fundos 
Investimento

29%
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C3) Estrutura da componente imobiliária e investimentos alternativos 

No final do ano esta componente tinha a seguinte distribuição: 

Descrição Montante (EUR) % Carteira

Fundos Mistos 216.498 12,37%

Imobiliário 1.101.202 62,91%

Investimentos Alternativos 432.639 24,72%

     Private Equity 432.639 24,72%

Total 1.750.339 100,00%

Fundos Mistos
12%

Imobiliário
63%

Private Equity
25%

 

 C4) 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. 

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

Durante o ano de 2017, não ocorreram alterações com impacto significativo na gestão do Fundo 

de Pensões. 

3. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

A política de investimento do Fundo tem como principal objetivo a maximização do retorno 

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

O Fundo investirá um máximo de 15% do seu património em ações de empresas admitidas à 

cotação em mercados regulamentados, com um valor de referência de 7,5%. O investimento em 

obrigações de taxa fixa será sempre superior a 50% do seu património total, com um valor de 
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referência de 80%, e em obrigações de taxa variável não poderá exceder 20% do património do 

Fundo, com um valor de referência de 12,5%. O investimento em ações e/ou obrigações poderá 

ser feito através de Fundos de Investimento. O investimento em obrigações deverá seguir a 

prudência adequada ao perfil do Fundo. Assim, serão privilegiadas emitentes da União Europeia 

ou outros emitentes internacionais e emitentes nacionais, com credibilidade, nomeadamente 

empresas cotadas, grandes empresas ou empresas participadas pelo Estado. 

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. 

O Fundo poderá ainda investir o máximo de 25% do seu património em instrumentos financeiros 

e do mercado monetário e cambial, papel comercial, instrumentos financeiros derivados, fundos 

de investimento imobiliário e fundos de investimento mobiliário não harmonizados e/ou especiais, 

incluindo Hedge Funds, desde que legalmente suscetíveis de negociação, ou quaisquer outros 

instrumentos financeiros ou equiparados legalmente ou regulamentarmente admissíveis, e ainda 

terrenos e edifícios. A título acessório o Fundo poderá ainda investir em liquidez até um máximo 

de 10% do seu património. 

O Fundo poderá investir um 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 19º da Diretiva nº 

85/611/CE, conforme alterada. 

O investimento em valores mobiliários, que não se encontrem admitidos à negociação numa 

bolsa de valores ou em outro mercado regulamentado de Estado membro da União Europeia ou 

em mercado análogo de País da OCDE, não pode representar mais do que 10% do valor 

patrimonial do fundo, este limite no entanto poderá ser ultrapassado desde que relativamente ao 

excesso, sejam aplicadas metodologias adequadas à cobertura dos riscos envolvidos, 

nomeadamente do risco de crédito e do risco cambial. 

Para todas as subscrições ocorridas após 10 de Dezembro de 2002, 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 aniversaria da 

subscrição).  

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.  
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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 garantido. 

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 2017, a carteira do 

Fundo de Pensões PPR Vintage apresentava a seguinte exposição e alocação estratégica: 

Limites 31-dez-17

Acções Max. 15% 8,21%

Obrigações Taxa Fixa 50% a 100% 53,90%

Obrigações Taxa Variável Max. 20% 19,67%

Imobiliário Max. 10% 4,73%

Liquidez Max. 10% 5,61%

Fundos não harmonizados Max. 20% 1,86%
 

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 mensal. Ao longo do ano 

de 2017, não foram detetadas situações de desvio da política de investimento. 

5. RENDIBILIDADE E NÍVEIS DE RISCO1

No ano de 2017, o Fundo apresentou uma rendibilidade de 4,41%, tendo o Fundo registado um 

nível de Risco de 2. 

                                            
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 ESAF 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. 
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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 divida de empresas, tendo o 

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

 O risco de exposição ao mercado acionista assumiu igualmente relevância mantendo--se 

estável ao longo do ano. 

A exposição ao mercado imobiliário manteve-se estável ao longo do ano, traduzindo-se em 

níveis de risco baixo. A exposição cambial a moedas não euro aumentou na parte final do ano 

mantendo-se, contudo, um nível de risco cambial globalmente baixo.  

O risco do fundo, quando medido pela volatilidade da carteira, reduziu-se significativamente em 

2017. 

28 de fevereiro de 2018 
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FUNDO DE PENSÕES PPR VINTAGE 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Montantes expressos em Euros) 

Nota 1 - Identificação e atividade do Fundo  

O Fundo de Pensões PPR Vintage, adiante designado por Fundo, foi constituído, por escritura 

pública celebrada em 30 de outubro de 1995. 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 29 de dezembro de 2006, o Fundo passou a denominar-se ESAF – PPR Vintage, sendo 

anteriormente denominado ESAF – PPR/E Vintage. 

 

Em 05 de março de 2015, o Fundo passou a denominar-se PPR Vintage, sendo anteriormente 

denominado ESAF – PPR Vintage. 

 

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

realização de um Plano Poupança Reforma, cuja constituição é feita por tempo indeterminado. 

 

O Fundo só pode ser subscrito por pessoas singulares ou por pessoas coletivas a favor e em 

nome dos Participantes.

 

No exercício de 2017, não se verificaram alterações ao(s) plano(s) de pensões 

financiado(s) pelo Fundo de Pensões PPR Vintage.  

 

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). 
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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 2017. 

 

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

de Pensões PPR Vintage, 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 

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 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.  

17



  

 

 

Fundo de Pensões PPR Vintage  

 

c) Investimentos Financeiros 

Os investimentos financeiros em carteira à data de 31 de dezembro de 2016 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 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.  
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d) Contribuições  

As contribuições efetuadas 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. 

 

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. 
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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 2017, os investimentos do Fundo apresentam a seguinte composição: 

 

Durante o exercício de 2017, as transações efetuadas pelo Fundo, foram as 

seguintes:

 

21



  

 

 

Fundo de Pensões PPR Vintage  

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/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.

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, do Departamento 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. 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, mas plausíveis, construídos com recurso a evoluções históricas 

dos diversos mercados. 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: 

 

 

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 que 

permite a continuação da atividade da Sociedade Gestora perante eventuais falhas de 

sistemas ou inoperacionalidade das instalações.  
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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. 

 

Nota 6 - Devedores e Credores Diversos 

Estas rubricas apresentam o seguinte detalhe: 

 
O 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 
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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 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 2017 e 2016, 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 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. 
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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 

 

Durante o exercício de 2017 não se registaram dados relevantes a indicar.  

Nota 17 – Garantias prestadas pela Sociedade Gestora 

O Fundo apresenta as seguintes garantias: 

1. Para todas as subscrições ocorridas após 10 de dezembro de 2002, 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 por um 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, e só neste caso, 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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