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RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Senhores Accionistas 
 
Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetem-se à apreciação de V. Exas. o 
Relatório de Gestão, o Balanço e os Documentos de Prestação de Contas do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2007. 
 
 
 
1. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
 
O ano de 2007 foi marcado pelos problemas da economia norte americana, nomeadamente no sector 
imobiliário que, posteriormente, alastraram ao sector bancário e ao mercado de crédito. No entanto, 
esses acontecimentos não puseram em causa o bom desempenho da economia global,  muito 
suportada pelo crescimento dos mercados emergentes, como os casos da China e Índia.  Até ao 
período em que a crise de crédito ganhou contornos mais visíveis, a economia mundial continuava a 
beneficiar de uma acentuada taxa de crescimento económico, que no final de 2007 deverá ter atingido 
os 5,2%.  
 
A economia norte-americana transitou de um forte crescimento na primeira metade de 2006, para uma 
situação de abrandamento que se prolongou até ao final do primeiro trimestre de 2007. Os sectores 
imobiliário e automóvel, particularmente sensíveis à subida das taxas de juro, apresentaram os 
primeiros sinais de quebra não tendo, no entanto, afectado de sobremaneira a solidez global da 
economia que,  no segundo e terceiros trimestres do ano, apresentou uma tendência de recuperação. 
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Em termos de inflação, grande parte do ano de 2007 evidenciou uma tendência de quebra, resistindo 
ao bom nível de actividade económica e o aumento do preço de algumas matérias primas. No entanto, 
no último trimestre, assistiu-se à materialização das pressões inflacionistas, reflexo nomeadamente do 
aumento dos custos associados à energia e alimentação e ainda à desvalorização do USD.  Ainda de 
salientar que, esta nova tendência inflacionista surge num trimestre de previsto abrandamento 
económico e de deterioração do mercado interno provocadas pelas já referidas condições de crédito 
mais restritivas e pela evolução negativa do mercado imobiliário. 
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Relativamente à zona Euro , o quarto trimestre de 2006 foi um dos períodos de maior crescimento nos 
últimos 6 anos, alimentado fundamentalmente pelo sector exportador a beneficiar da dinâmica das 
economias da Europa Central e de Leste, Russa e Chinesa.  
 
Durante os primeiros 9 meses de 2007, o crescimento económico na zona Euro tem vindo a abrandar, 
mantendo-se no entanto em torno da média, suportado por um sector exportador dinamizado pelas 
“novas economias” da zona Euro e pelos “mercados emergentes”. O quarto trimestre apesar da 
influência negativa da economia americana, não deverá pôr em causa o bom desempenho económico 
durante o ano. 
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A partir dos últimos meses de 2006 e nos primeiros meses de 2007, os receios de tensões 
inflacionistas surgiram como consequência do dinamismo da procura interna e externa e da maior 
propensão das empresas em recuperar as respectivas margens de vendas como resposta ao aumento 
da procura e da capacidade produtiva utilizada. No entanto, a taxa de inflação manteve-se 
relativamente estável em torno de 2%. Tal deve-se fundamentalmente à valorização do Euro que, entre 
outros efeitos igualmente restritivos, atenua os efeitos do aumento do preço do petróleo e dos bens 
alimentares. 

 
No entanto, apesar de os terceiro e quarto trimestres trazerem algum arrefecimento nas expectativas 
dos agentes económicos, os efeitos da subida dos preços do petróleo e de alguns produtos 
alimentares, começaram-se a repercutir na taxa de inflação global, dando forma às actuais 
preocupações restritivas do BCE. 
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2. MERCADOS FINANCEIROS 
 
 
2.1 MERCADOS CAMBIAIS 
 
 
Relativamente à cotação EUR/USD, 2006 e 2007 evidenciaram uma valorização do EUR face ao USD, 
o que é justificado atendendo aos fundamentais económicos das duas economias, nomeadamente os 
conhecidos desequilíbrios das contas externas e o abrandamento económico norte americano, que 
compara com a zona Euro a confirmar um período de evolução económica favorável, com níveis de 
taxas de juro mais elevadas e a atingir um maior equilíbrio das contas públicas. 
 
De referir no entanto que a valorização do EUR nomeadamente face ao USD não tem tido paralelo nas 
restantes moedas dos países da Europa Central e de Leste, que representam uma parte substancial do 
sector exportador, atenuando assim os efeitos negativos da desvalorização do USD face ao EUR, em 
termos de balança comercial. 
 
 
 
 
 

EUR/USD (2007) 
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2.2 MERCADO MONETÁRIO 
 
No  primeiro semestre de 2007, a Reserva Federal manteve-se cautelosa relativamente aos riscos de 
inflação, mantendo a taxa de referência em 5.25%, (taxa real de aproximadamente 3%), o que implica 
uma postura moderadamente restritiva por parte das autoridades monetárias. 
 
O terceiro trimestre do ano trouxe um período de grande turbulência nos mercados de crédito e 
financeiro. Entre outras medidas adoptadas para assegurar o funcionamento normal dos mercados 
financeiros, o FED optou por baixar a taxa de referência em 1%, para 4.25%, para atenuar os efeitos 
(ou causas) da crise do mercado imobiliário. 
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Nos primeiros meses de 2007, assistiram à consolidação da tendência de crescimento económico, 
acompanhada por um maior dinamismo interno, por um mercado de trabalho a registar níveis mínimos 
históricos de desemprego (a fazer recear a, até agora inexistente, pressão salarial) e por elevados 
níveis de capacidade produtiva utilizada, a devolverem capacidade negocial às empresas. Neste 
contexto, o BCE subiu  a taxa de referência, que chegou aos 3.5% no final de 2006 e aos 4% em Junho 
de 2007. 
 
No segundo semestre de 2007 e a crise despoletada com os problemas de sub-prime do mercado 
norte-americano e as consequentes ramificações no sistema financeiro e económico europeu, o BCE 
abrandou, pelo menos temporariamente, a tendência contraccionista, tendo mantido a sua taxa de 
referência em 4%, ao contrário das expectativas iniciais. 
 

 7



 
 

Refi Rate do BCE

1.75

2.25

2.75

3.25

3.75

4.25

4.75

5.25

Dez-98 Jun-99 Dez-99 Jun-00 Dez-00 Jun-01 Dez-01 Jun-02 Dez-02 Jun-03 Dez-03 Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Dez-06 Jun-07 Dez-07
Fontes: Banco Central Europeu e Bloomberg

(%)

 
 
2.3 MERCADOS DE OBRIGAÇÕES 
 
No primeiro semestre de 2007, a perseverança do crescimento económico, implicou a manutenção da 
tendência de subida e inclinação da curva de rendimentos, com um aumento do prémio de risco das 
emissões acima de 10 anos. Esta tendência foi particularmente acentuada no segundo trimestre, ao 
que não será alheio  a forte valorização dos mercados accionistas assim como a boa performance do 
mercado de crédito, a retirar suporte ao investimento em títulos de dívida pública. A segunda metade 
do ano, viu o eclodir da já referida crise do mercado imobiliário e de crédito, levando à necessidade de 
intervenção por parte do FED, que baixou a sua taxa de referência para 4.5%. Como resultado a curva 
de rendimentos registou um acentuado movimento de descida, com maior preponderância nos prazos 
mais curtos. 
 

Curva de Rendimentos nos EUA 
        

 Fonte: Bloomberg                                                                                        Maturidade 
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Relativamente à curva de taxas de juro na zona Euro, até ao final do primeiro semestre de 2007, a nota 
dominante foi a tendência de melhoria económica e as preocupações inflacionistas. Como reflexo, o 
BCE adoptou uma política mais restritiva. Neste contexto macro-económico e monetário, o  mercado 
ajustou as suas expectativas para taxas de juro mais elevadas, originando um movimento de subida da 
curva de rendimentos. No terceiro e quarto trimestres, como consequência da alteração das 
expectativas relativamente ao rumo das taxas de juro, verificou-se um movimento paralelo de descida 
da curva de rendimentos para maturidades superiores a 1 ano. De destacar ainda que os problemas de 
liquidez associados à crise de confiança do sistema financeiro, levaram a que as taxas de curto prazo, 
fortemente associadas ao mercado interbancário, registassem um movimento de subida. 
 
 

Curva de Rendimentos na Zona Euro 

       Fonte: Bloomberg                                                                                                 Maturidade  
 
 
 
 
2.4 MERCADOS ACCIONISTAS 
 
O quarto trimestre de 2007, tal como o terceiro trimestre, não foi um período fácil para os investidores 
em acções, com os principais mercados a apresentaram bastante volatilidade. A insegurança dos 
investidores em relação à evolução da economia norte americana, em particular devido à dificuldade de 
acesso a linhas de crédito, levou as que os principais índices evoluíssem um pouco ao sabor das 
noticias que foram surgindo. A actuação da Reserva Federal em reduzir as suas taxas directoras aliado 
à injecção de liquidez pelos principais bancos centrais atenuou os receios de que uma crise de liquidez 
estivesse eminente. Todavia, a forte subida do preço das principais matérias primas relançou a 
preocupação de que, o aumentar das pressões inflacionistas retirasse flexibilidade aos bancos centrais 
no seu combate ao abrandamento económico. Neste período, o índice Europeu Euro Stoxx 50 
valorizou-se em 0,41% enquanto em Portugal, o PSI 20 ganhava 8,27%. No Japão o Nikkei 225 perdeu 
8,80% enquanto no mercado norte americano o S&P 500 terminava o período com uma perca de 
3,82%.  
 
Em termos acumulados desde 31 de Dezembro de 2006, e apesar de existirem algumas divergências 
entre a performance dos vários mercados, o período em análise foi positivo. Como tal, o S&P 500 
terminou o ano de 2007 com um ganho de 3,53% e o Dow Jones Industrial com um ganho de 6,43%. 
Na Europa, o Euro Stoxx 50 terminou o período com um ganho de 6,79%. Mais uma vez, é de salientar 
o desempenho dos mercados emergentes asiáticos que, apesar de alguma  volatilidade,  terminaram o 
ano com fortes ganhos. O índice MSCI China Index registou um ganho acumulado de 63,54% e o 
índice S&P IFC Investable India terminou o período com um ganho de 78,58%. 
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Em Portugal, apesar da volatilidade acima mencionada, o índice PSI 20 terminou o ano com um ganho 
de 16,27%. O bom desempenho de algumas das principais empresas cotadas na bolsa portuguesa, 
nomeadamente da GALP (valorização de 164,9%),  Jerónimo Martins (+58,8%), SONAE (+31,1%), 
Banco Espirito Santo (+10,1%), e E.D.P. (+8,2%), contribuíram para esta excelente performance. É de 
salientar ainda o desempenho da  R.E.N.  (+31,6%) cuja colocação no mercado teve lugar no dia 7 de 
Julho de 2007.   
 
 
 

Índice País / Zona 31-12-2006 31-12-2007 Moeda Local Euro
Dow Jones EUA 12 463.15 13 264.82 6.43% -3.74%
S&P 500 EUA 1 418.30 1 468.36 3.53% -6.37%
NASDAQ EUA 2 415.29 2 652.28 9.81% -0.68%
Nikkei 225 Japão 17 225.83 15 307.78 -11.13% -14.37%
MSCI China China 52.30 85.53 63.54% 47.58%
S&P IFC Inv India Índia 284.60 508.24 78.58% 61.51%
MSCI Far East ex Japan Ásia ex Japão 425.62 567.67 33.38% 20.63%
FTSE 100 Reino Unido 6 220.80 6 456.90 3.80% -4.89%
SMI Suiça 8 785.74 8 484.46 -3.43% -6.20%
DAX Alemanha 6 596.92 8 067.32
CAC 40 França 5 541.76 5 614.08
AEX Holanda 495.34 515.77
MIB 30 Itália 41 570.00 38 885.00
IBEX 35 Espanha 14 146.50 15 182.30
HEX 25 Finlândia 2 910.49 3 010.11
BEL 20 Bélgica 4 388.53 4 127.47
ISEQ Irlanda 9 408.12 6 934.35
PSI 20 Portugal 11 197.59 13 019.36
DJ Euro Stoxx 50 EMU* 4 119.94 4 399.72

-6.46%
7.32%
3.42%

Valorização

22.29%
1.31%
4.12%

-5.95%
-26.29%
16.27%
6.79%

(*) European Monetary Union  
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3. ACTIVIDADE DA MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS EM 2007 
 
O principal destaque no ano de 2007 vai para a alteração da denominação da Sociedade para 
Montepio Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA, em consonância 
com a alteração da Identidade Corporativa do Grupo Montepio. No âmbito deste processo de alteração 
da denominação, procedeu-se também à alteração do logotipo da Sociedade (design e cores), de novo 
em consonância com a imagem do Grupo. 
 
Em termos de contabilização a Sociedade continuou a reger-se pelas regras de contabilização 
IAS/IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards), de acordo 
com as Instruções do Banco de Portugal. Esta obrigação teve origem no Regulamento nº 1606/2002 da 
Comissão Europeia, publicado em Julho 2002, que tornou obrigatória a adopção, por todos os 
emitentes de valores mobiliários cotados, das normas internacionais de contabilidade (IAS/IFRS), na 
informação financeira consolidada prestada a partir de 2005.  
 
No que se refere a alterações legislativas, com impacto na vida da Sociedade, ocorridas em 2007, 
destacam-se as seguintes:  
 

Decreto – Lei nº 219/2006 
 
O ano de 2007 ficou marcado pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 219/2006, de 2 de 
Novembro, que transpôs para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2004/25/CE, 
designada por DMIF (Directiva dos Mercados e Intermediários Financeiros).  
 
Neste sentido a Montepio Gestão de Activos adequou os seus procedimentos e processos, de 
modo a dar cumprimento às novas regras.  
 
Este novo Decreto-Lei veio ainda provocar alterações no Código dos Valores Mobiliários e no 
Regulamento da CMVM n.º 15/2003 (que regula a actividade dos Fundos de Investimento), que se 
consubstanciaram na publicação do Regulamento da CMVM n.º 7/2007.  
 
Regulamento da CMVM n.º 7/2007 
 
Este Regulamento veio introduzir alterações e aditamentos aos Regulamentos da CMVM n.º 
8/2002 e n.º 15/2003, decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 219/2006. Os aspectos 
mais importantes desta nova legislação são:  
 
- O intermediário financeiro deve não apenas conhecer o seu cliente mas também averiguar do 

carácter adequado dos serviços, operações e instrumentos financeiros em causa às 
circunstâncias pessoais do cliente, bem como as novas regras sobre categorização de 
clientes, obrigando a que o juízo sobre a adequação de um determinado instrumento 
financeiro aos clientes seja assumido, em primeiro lugar, pelo próprio intermediário financeiro.  

 
- O abandono da chamada regra da concentração e do consequente primado da negociação 

em mercado regulamentado, determinados pela DMIF, ditaram a alteração ao artigo 47.º do 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, o qual passou a exigir apenas a 
existência de um registo especial relativo a operações sobre instrumentos financeiros 
admitidos à negociação em mercado regulamentado efectuadas fora de mercado 
regulamentado ou de sistema de negociação multilateral, sendo agora aprovadas as 
necessárias alterações regulamentares.  

 
- Finalmente, na sequência da reflexão sobre o impacto de determinadas normas 

regulamentares e dos encargos administrativos daí decorrentes e da conclusão pela 
conveniência em abandonar formalidades administrativas cujo afastamento não coloca em 
causa o correcto desempenho das atribuições de supervisão da CMVM, são inseridas 
alterações pontuais que procuram agilizar determinados procedimentos administrativos.  

 
A exemplo de anos anteriores, decorreram reuniões mensais com a APFIPP (Associação Portuguesa 
de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios) onde são abordadas algumas matérias 
relacionadas com as actividades dos fundos de Investimento Mobiliários, das quais se destacam as 
seguintes:  
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- Orçamento de Estado de 2008 

- Alteração do regime de tributação dos ganhos decorrentes de operações de swaps cambiais, 
de swaps de taxa de juro, de swaps de taxa de juro e divisas e de operações cambiais a 
prazo quando obtidos no território português, por forma a eliminar a dualidade de regimes 
existente no que respeita a operações de derivados;. 

- Restituição de imposto retido às entidades isentas - Agilização do sistema de restituição de 
imposto aos participantes dos Fundos que são entidades isentas, de modo a não ser 
necessário concretizar uma operação de resgate e/ou de distribuição de rendimentos, 
conforme decorre do regime fiscal actualmente em vigor. Para tal, propôs-se a 
implementação de uma simples regra que possibilite devolver às referidas entidades o 
imposto quando se verifique resgate e/ou distribuição de rendimentos, ou no início do ano 
seguinte, caso não se verifique qualquer resgate e/ou distribuição de rendimentos até ao dia 
31 de Dezembro do ano em causa. 

 
- Iniciativa de Better Regulation 

- Na reunião do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários, realizada a 20 de 
Dezembro de 2006, Sua Exa. o Senhor Ministro de Estado e das Finanças solicitou ao 
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF) a apresentação de propostas que, 
reduzindo custos de contexto anti-competitivos, permitissem melhorar a regulação e 
supervisão no sector financeiro.  

- Este exercício pretende identificar os obstáculos, dificuldades e entraves ao aperfeiçoamento 
da actual regulação e supervisão no sector financeiro, e melhorar a articulação entre os vários 
supervisores, visando a prestação de melhores serviços aos supervisionados e aos 
consumidores de produtos e serviços financeiros.  

 
- Processo de transposição da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 

- O processo de transposição da Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF) 
foi um dos temas em destaque na agenda de 2007 do mercado de capitais, em especial dada 
a necessidade de aplicar as novas disposições até 1 de Novembro de 2007, conforme 
estipulado pelo referido diploma.  

- Procurou-se acompanhar atentamente o plano de transposição da DMIF e participar, tanto 
quanto possível, nas diversas iniciativas que tiveram lugar ao longo do ano. Deste modo, fez-
se representar nas diversas sessões de formação organizadas pela Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, que tiveram lugar nos meses de Maio e Junho.  

- No que se refere às alterações regulamentares necessárias para concretizar a 
implementação da DMIF, que exigiram a revisão integral de alguns regulamentos, 
particularmente nas áreas da intermediação financeira e mercados, seguiu-se com interesse 
as várias consultas públicas promovidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
sobre a matéria e apresentou as suas observações relativamente aos assuntos relacionadas 
com os sectores de actividade que representa.  

 
- Classificação de Fundos 

- Dois anos após as últimas alterações implementadas à metodologia de Classificação dos 
Fundos de Investimento Mobiliário, a APFIPP decidiu rever alguns dos critérios em vigor, 
tentando, desta forma, aproximá-los às novas realidades e à evolução recente do mercado 
nacional.  

- Assim, após cuidada reflexão sobre a matéria, procedeu às seguintes alterações no sistema 
da classificação destes Fundos, tendo os novos critérios entrado em vigor em Julho de 2007, 
o que se repercutiu na análise das carteiras do terceiro trimestre do ano findo. 

- Alargamento das possibilidades de Investimento dos Fundos de Acções “regionais”; 
a) Subdivisão dos “Fundos Especiais de Investimento” e alteração da categoria “Fundos 

com Capital Garantido”; 
b) Flexibilização dos limites e alteração do método de verificação do cumprimento dos 

critérios 
 
No âmbito da atribuição de Prémios aos Melhores Fundos em Portugal de 2007, a Standard & Poor’s 
atribuiu à Sociedade dois prémios. O primeiro, referente ao Montepio Tesouraria, correspondente ao 
segundo lugar no segmento de Fundos de Tesouraria Euro – Fundos Domésticos - a três anos e o 
segundo, referente ao Montepio Acções, correspondente ao segundo lugar no segmento de Fundos de 
Acções Europa – Fundos Domésticos - a três anos. 
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3.1.   VALOR DE ACTIVOS GERIDOS 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, o total de activos geridos pela Sociedade ascendia a 1.437 milhões de 
Euros, registando-se um crescimento de 9,6% relativamente ao valor do final do ano anterior. 
 
 

Activos sob gestão - Mapa Resumo

Valores (EUR)
Dez-06 Dez-07 Variação

Fundos de Invº Mobiliário 445 508 691 563 684 255 26.5%
Gestão de Patrimónios 865 769 980 873 059 976 0.8%
Total 1 311 278 671 1 436 744 231 9.6%

 
 
 
3.1.1 – ACTIVIDADE DE GESTÃO DISCRICIONÁRIA E INDIVIDUALIZADA DE CARTEIRAS 
 
 
A gestão de carteiras continua a representar um vector importante da actividade da empresa, 
representando cerca de dois terços do total de activos sob gestão. Por outro lado esta área de negócio 
contribuiu com 43,5% do total dos Proveitos da Sociedade (liquidos de Comissões de 
Comercialização). Esta área da actividade da Sociedade continua a centrar-se, essencialmente, na 
clientela institucional. 
 
No final de 2007, a Montepio Gestão de Activos geria, nesta área, um volume de activos de 873,1 
milhões de Euros. Este valor representa um acréscimo de 7,3 milhões de Euros (+0.8%) em relação ao 
valor em gestão no final do ano anterior. Esta evolução dos activos sob gestão ocorreu apesar de se ter 
verificado, em 2007, a saída de uma carteira (no valor de 153 milhões de Euros), que foi parcialmente 
compensada pela entrada de uma carteira no valor de 39 milhões de Euros.  
 
Em termos de posição no mercado, e de acordo com estatísticas publicadas pela CMVM (Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários), o valor dos activos geridos pela Sociedade representa 1,4% do total 
do mercado, o que permite à Sociedade manter-se, em termos de ranking, no 9º lugar, num universo de 
52 entidades a operar em Portugal.  
 
 
 

3.1.2 - ACTIVIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

 
Nesta área de gestão de fundos merece particular destaque o lançamento de quatro novos fundos de 
investimento mobiliário, elevando o número total de fundos geridos pela Sociedade para 17.  

 
Montepio Euro Energy; Fundo de acções, que tem como política de investimento a constituição de 
uma carteira diversificada de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas operando 
no sector da energia. Consideram-se empresas que operam no sector aquelas que explorem, 
produzam, refinem, transportem ou comercializem combustíveis fósseis (petróleo, carvão ou gás 
natural) e seus derivados. Estão ainda incluídas no sector de energia, para efeitos de investimentos 
do fundo, as empresas de energias alternativas, designadamente as energias renováveis (eólica, 
solar, hídrica, etc.) e outras formas de energia térmica (nomeadamente a nuclear);  
Montepio Euro Financial Services: Fundo de acções que tem como política de investimento a 
constituição de uma carteira diversificada de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de 
empresas operando nos sectores da banca e dos seguros;  
Montepio Euro Health Care: Fundo de acções que tem como política de investimento a constituição 
de uma carteira diversificada de acções da União Europeia, Suíça e Noruega, de empresas 
operando no sector da saúde e dos cuidados de saúde. Consideram-se empresas que operam no 
sector aquelas que se dedicam à prevenção e tratamento da doença e à preservação do bem estar 
físico e mental através da prestação de serviços oferecidos pela classe médica e por outros 
profissionais de saúde. Incluem-se nesta definição empresas que pesquisam, desenvolvem ou 
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produzem medicamentos, vacinas e produtos de diagnóstico e empresas que desenvolvam ou 
produzam produtos utilizados em medicina.  
Multi Gestão Imobiliário: É um Fundo Especial de Investimento (FEI) e tem por objectivo 
proporcionar aos seus participantes uma adequada valorização do capital a médio e longo prazo, 
numa óptica de gestão prudente, mediante a constituição de uma carteira de activos orientada para 
a aquisição de unidades de participação de fundos de investimento imobiliário e de outros fundos de 
investimento que invistam maioritariamente em activos que proporcionem a exposição ao sector 
imobiliário, designadamente fundos que invistam em sociedades imobiliárias cotadas e REIT’s (Real 
Estate Investment Trusts). Esta política de investimento privilegia o investimento em fundos de 
investimento internacionais, procurando um nível adequado de diversificação de risco, de modo a 
obter uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco.  

 
Com o lançamento destes novos fundos (e na sequência dos fundos que arrancaram em 2005 e 2006) 
pretendeu-se alargar e complementar o leque de oferta de fundos na rede comercial do Montepio, de 
modo a permitir o incremento de subscrições e o crescimento dos activos. A oferta destes produtos 
permite o alargamento e a fidelização da base de clientes, oferecendo soluções que possam constituir 
alternativa de aplicações financeiras e de investimento aos clientes.  
 
O lançamento dos novos fundos e o crescimento dos activos sob gestão nos fundos existentes muito 
deve à promoção e ao esforço de dinamização da entidade comercializadora – o Montepio – quer na 
área de marketing (com a criação de campanhas publicitárias e com a manutenção de uma política de 
comunicação muito activa), quer na área comercial (com o resultado do esforço continuado de venda 
junto da base de clientes). 
 
Deste modo o valor total dos fundos em gestão ascendeu, em 31 de Dezembro de 2007, a 563,7 
milhões de Euros, representando um acréscimo significativo de 26,5% em relação ao ano anterior. 
 
O número de participantes nos fundos, por seu lado, passou de 36.987, em final de 2006, para 48.775, 
no final de 2007. Este crescimento de 11.788 novos participantes corresponde a uma taxa de variação 
de 31,9%. 
 
Activos sob gestão - Fundos de Investimento Mobiliário                                                      

Valores (EUR)
Dez-06 Dez-07 Variação

Montepio Tesouraria 287,576,967 283,508,594 -1.4%
Montepio Obrigações 10,093,135 7,479,651 -25.9%
Montepio Acções 23,652,344 18,340,625 -22.5%
Montepio Renda Mensal 3,345,339 1,821,190 -45.6%
Montepio Monetário 5,104,157 12,916,479 153.1%
Montepio Taxa Fixa 2,402,138 1,496,767 -37.7%
Montepio Acções Europa 12,402,628 15,750,331 27.0%
Multi Gestão Prudente - FF 18,048,585 18,619,962 3.2%
Multi Gestão Equilibrada - FF 13,964,545 14,188,457 1.6%
Multi Gestão Dinâmica - FF 17,135,799 14,764,695 -13.8%
Montepio Euro Utilities 30,341,803 45,174,400 48.9%
Montepio Euro Telcos 8,240,205 10,644,546 29.2%
Multi Gestão Merc Emerg. - FF 13,201,045 23,392,297 77.2%
Multi Gestão Imobiliário - FEI 0 56,058,205
Montepio Euro Energy 0 20,440,544
Montepio Euro Financial Services 0 10,073,812
Montepio Euro Healthcare 0 9,013,702
Total 445,508,691 563,684,255 26.5%

Fundos

 
 
Em termos análise por fundo, verifica-se que os fundos lançados em 2007 registam um total de activos 
sob gestão de cerca de 95 milhões de Euros, representando cerca de 21 dos 26,5 pontos percentuais 
de crescimento de activos ocorrido no ano. Merece ainda destaque o crescimento registado nos outros 
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fundos de acções sectoriais (Montepio Euro Telcos e Montepio Euro Utilities) e no Multi Gestão 
Mercados Emergentes).  
 
Este crescimento em fundos sectoriais reflecte o esforço desenvolvido, durante o exercício pela 
entidade comercializadora, designadamente através das campanhas publicitárias atrás referidas.  
 
O crescimento nos activos sob gestão em fundos sectoriais e em fundos de fundos traduziu-se num 
aumento do respectivo peso no total por contrapartida da atenuação do peso do Montepio Tesouraria. 
Com efeito o Montepio Tesouraria representa actualmente 50,3% do total de activos sob gestão em 
fundos de investimento, valor que compara com 64,6% no final do ano anterior. 
 

Valores (EUR)
Dez-06 Dez-07 Variação

Montepio Tesouraria 287 576 967 283 508 594 -1.4%
Montepio Obrigações 10 093 135 7 479 651 -25.9%
Montepio Acções 23 652 344 18 340 625 -22.5%
Montepio Renda Mensal 3 345 339 1 821 190 -45.6%
Montepio Monetário 5 104 157 12 916 479 153.1%
Montepio Taxa Fixa 2 402 138 1 496 767 -37.7%
Montepio Acções Europa 12 402 628 15 750 331 27.0%
Multi Gestão Prudente - FF 18 048 585 18 619 962 3.2%
Multi Gestão Equilibrada - FF 13 964 545 14 188 457 1.6%
Multi Gestão Dinâmica - FF 17 135 799 14 764 695 -13.8%
Montepio Euro Utilities 30 341 803 45 174 400 48.9%
Montepio Euro Telcos 8 240 205 10 644 546 29.2%
Multi Gestão Merc Emerg. - FF 13 201 045 23 392 297 77.2%
Multi Gestão Imobiliário - FEI 0 56 058 205
Montepio Euro Energy 0 20 440 544
Montepio Euro Financial Services 0 10 073 812
Montepio Euro Healthcare 0 9 013 702
Total 445 508 691 563 684 255 26.5%

Fundos

 
 
O crescimento de activos sob gestão verificado em 2007, merece um destaque acrescido quando se 
verifica que ocorreu num contexto especialmente dificil para os mercados financeiros, despoletado em 
meados do ano pela crise do subprime imobiliário. 
 
Assim o mercado registou uma quebra do total de activos sob gestão da ordem dos 11,6%, atingindo 
no final do ano os 25,8 mil milhões de Euros. O crescimento dos activos sob gestão da Sociedade, de 
26,5%, permitiu um ganho de quota de mercado de 0,66 pontos percentuais, atingindo em final de 2007 
os 2,19% de quota. 
 
Por outro lado este ganho de quota de mercado permitiu à Sociedade subir dois lugares no ranking das 
Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento Mobiliário, atingindo o 8º lugar. 
 

Quota de Mercado e Ranking

Designação 2006 2007 Var (%)

Montepio Gestão Activos 445 509 563 684 26.5%
Total FIM's 29 137 710 25 763 010 -11.6%
Quota Mercado 1.53% 2.19%
Ranking 10º 8º

Unidade: Milhares de Euros
Fonte: APFIPP  
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3.2.   VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS GERIDOS 
 
As rendibilidades obtidas, em 2007, pelos diversos Fundos constam do quadro seguinte, que também 
inclui as registadas no exercício anterior, para efeitos de comparação. O segundo quadro apresenta as 
rendibilidades médias do segmento onde os fundos se integram, calculadas e divulgadas pela APFIPP, 
bem como a posição no ranking de rendibilidades de cada um dos fundos geridos pela Sociedade. 
  

Rendibilidade Anual dos Fundos em Gestão

Fundos 2006 2007

Montepio Tesouraria 1.73% 2.48%
Montepio Monetário 1.60% 2.54%
Montepio Obrigações 1.59% 1.15%
Montepio Renda Mensal 1.53% 0.90%
Montepio Taxa Fixa -1.33% 0.14%
Montepio Acções 23.30% 13.76%
Montepio Acções Europa 16.65% 8.09%
Montepio Euro Telcos -  Fundo de Acções 17.96% 10.22%
Montepio Euro Utilities - Fundo de Acções 31.76% 19.16%
Multi Gestão Prudente - FF 3.06% 1.03%
Multi Gestão Equilibrada - FF 4.89% 2.26%
Multi Gestão Dinâmica - FF 9.59% 1.66%
Multi Gestão Mercados Emergentes - FF  (1) N/A 19.10%
Multi Gestão Imobiliário - FEI (2) N/A N/A
Montepio Euro Energy (2) N/A N/A
Montepio Euro Financial Services (2) N/A N/A
Montepio Euro Healthcare (2) N/A N/A

(1) O Fundo iniciou actividade em 08/05/2006
(2) Os Fundos iniciaram actividade em 07/05/2007

Rendibilidades Anualizadas em 2007 - Comparação com a média do Sector

Fundos Sector (a) Ranking

Montepio Tesouraria 1.88% 2º de 19
Montepio Monetário 1.88% 1º de 4
Montepio Obrigações 0.95% 11º de 24
Montepio Renda Mensal 0.95% 14º de 24
Montepio Taxa Fixa -0.23% 8º de 12
Montepio Acções 4.39% 1º de 15
Montepio Acções Europa 4.39% 4º de 15
Montepio Euro Telcos -  Fundo de Acções -0.85% 4º de 9
Montepio Euro Utilities - Fundo de Acções -0.85% 1º de 9
Multi Gestão Prudente - FF -0.27% 6º de 11
Multi Gestão Equilibrada - FF -0.20% 4º de 8
Multi Gestão Dinâmica - FF 5.25% 4º de 7
Multi Gestão Mercados Emergentes - FF  (1) 5.25% 1º de 7

(a) Média ponderada das rendibilidades anuais dos Fundos do mesmo tipo
Fonte: APFIPP  

 
Destacam-se pela positiva as rendibilidades dos fundos de acções que variaram entre os 8% e os 19%, 
e o facto de em vários sectores os fundos geridos pela Montepio Gestão de  Activos ocuparem um dos 
quatro primeiros lugares, chegando mesmo a ter o primeiro lugar no sector de mercado monetário, no 
sector de acções europeias, no sector de acções sectoriais e no sector de Fundos de Fundos Acções. 
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4. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
 
A actividade durante o ano de 2007 permitiu gerar comissões no valor de 6.293 milhares de Euros, 
sendo esta a principal rubrica dos proveitos. Estas Comissões estão repartidas do seguinte modo: 
 

               
DESIGNAÇÃO 2006 2007 Desvio 06/07

         - FIM's - Comissões Gestão 2 355 506 4 921 785 108.9%

         - Gest Carteiras - Com. gestão Fixas 820 763 874 674 6.6%
         - Gest Carteiras - Com. gestão Var 356 606 469 386 31.6%

         - Outras 27 077 27 889 3.0%

TOTAL DE COMISSÕES 3 559 952 6 293 734 76.8%  
 
O total de comissões registou um crescimento de 76.8%, estando a comparabilidade daqueles valores 
comprometida pela alteração nas taxas de Comissão de Gestão cobradas aos fundos de investimento, 
ocorrida em Julho de 2006. Apesar de o impacto daquelas alterações nos resultados ser nulo, verificou-
se um aumento da taxa de comissão de gestão cobrada aos fundos e, em simultaneo, a Sociedade 
passou a suportar o pagamento, em idêntica percentagem, à entidade comercializadora, de comissão 
de comercialização. Expurgado este efeito (assegurando desta forma a comparabilidade) aquele 
crescimento teria sido de 30%. 
 
O crescimento das comissões variáveis em 31,6% foi o segundo factor explicativo para o crescimento 
do total de comissões. O desempenho desta rubrica reflecte a diferença positiva entre as rendibilidades 
obtidas e os referenciais de comparação (na área de gestão discricionária de carteiras), que permitiu à 
Sociedade, nos termos dos contratos de gestão, cobrar comissões variáveis no valor de 469,4 mil 
Euros. 
 
A evolução dos custos foi essencialmente condicionada pela evolução das comissões pagas (que 
cresceram 155% para 3,3 milhões de Euros), que correspondem na quase totalidade às comissões de 
comercialização de fundos de investimento acima mencionadas. 
 
                

DESIGNAÇÃO 2006 2007 Desvio 06/07

   COMISSÕES 1 280 073 3 262 885 154.9%
        . Das quais Com. Comercialização 1 198 233 3 182 800

   CUSTOS PESSOAL 1 341 014 1 152 383 -14.1%

   FORNEC SERV TERCEIROS 356 804 440 556 23.5%

TOTAL DE CUSTOS 3 027 646 4 970 092 64.2%  
 
 
Pela mesma razão (a alteração da taxa de comissão de gestão e o inicio do pagamento das comissões 
de comercialização ocorerram em Julho de 2006), a comparabilidade com o ano anterior não é 
possível. 
 
O segundo aspecto que ressalta na análise da evolução dos custos é o decréscimo verificado na 
rubrica de custos com Pessoal, em 14,1%. Também aqui o valor destes custos não é directamente 
comparavel, uma vez que o valor de 2006 compreende a dotação inicial para cobrir as 
responsabilidades passadas de um plano de complemento de reforma dos colaboradores da empresa. 
Expurgado este factor, o crescimento dos custos com pessoal (em base comparavel) em relação ao 
ano anterior, foi de 3%. 
 
A rubrica dos Fornecimentos e Serviços de Terceiros ascende a 440.556 Euros, a que corresponde um 
crescimento (comparativamente com o ano anterior) de 23,5%. O principal factor explicativo desta 
evolução é o montante pago, a título de advisory, em relação à selecção, composição e 
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acompanhamento da carteira do MultiGestão Imobiliário, lançado em 2007. Sem este efeito, o 
crescimento da rubrica de FST (numa base comparavel), teria sido de 2,5%, reflectindo a manutenção 
de um enfoque especial no controle e contenção de custos 
 
 

Indicadores 2006 2007 Var 07/06
Activo Líquido 2 984 018.39 €    3 878 013.49 €    30.0%
Res. Exercício 411 939.80 €       1 031 697.60 €    150.4%
Cash Flow 439 101.46 €       1 048 358.52 €    138.8%
ROA 13.8% 26.6%
ROE 22.4% 56.0%  

 
 
Por fim destaque para o crescimento dos Resultados Líquidos e do Cash Flow, em 150,4% e 138,8%, 
respectivamente, fruto do crescimento significativo das receitas e da continuação de uma política de 
controle dos custos. 
 
A rendibilidade dos capitais próprios atingiu os 56.0%, valor duas vezes e meia superior ao do ano 
anterior, enquanto a rendibilidade dos activos quase duplicou para 26,6%. 
 
 
 
 
5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
Para aplicação do resultado líquido do exercício o Conselho de Administração submete à Assembleia 
Geral a seguinte proposta: 
 
 
 Para reservas legais €    103.169,76  
 Para reservas livres €             27,84 
 Para dividendos €    928.500,00  
  € 1.031.697,60 
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Lisboa, 27 de Fevereiro de 2008 
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ANEXO AO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007 

 
 
LISTA DE ACCIONISTAS (nº 4 do Art.º 448º do C.S.C.) 
 

TITULAR Nº ACÇÕES % CAP. SOCIAL 
MONTEPIO GERAL – ASSOCIAÇÃO 
MUTUALISTA 

239.655 99,85625% 
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€
ANO

Valor antes
Rúbricas da Instrução 23/2004 Notas / de provisões, Provisões, Ano anterior

(referências indicativas) Quadros imparidade e imparidade e Valor líquido
anexos amortizações amortizações

1 2 3=1 - 2

Activo

10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 726.87 0.00 726.87 745.20

11+3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 3 2 390 767.59 0.00 2 390 767.59 1 742 741.95
 

152(1)+1548(1)+158(1) +16+191(1)-3713(1) Activos financeiros detidos para negociação 0.00 0.00 0.00 0.00

152(1)+1548(1)+158(1)+17+191(1)-3713(1) Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0.00 0.00 0.00 0.00

153+1548(1)+158(1)+18+192-34888(1)- Activos financeiros disponiveis para venda 0.00 0.00 0.00 0.00
35221(1)-3531(1)-53888(1)-3713(1)

13+150+158(1)+159(1)+198(1)+3303+3310(1)
34018(1)+3408(1)-350-3520-5210(1)- Aplicações em instituições de crédito
35221(1)-3531(1)-5300-53028(1)-.3710 0.00 0.00 0.00 0.00

14+151+1540+158(1)+190+3304+3305+
3310(1)+34008+340108+34880-3518-35211- Crédito a clientes 0.00 0.00 0.00 0.00
35221-3531-370-3711-3712-5210(1)-53018-
530208-53880

0.00
156+158(1)+159(1)+22+3307+3310(1)+
3402-355-3524-3713(1)-5210(1)-53028(1)- Investimentos detidos até à maturidade 2/4/6/7 205.32 0.00 205.32 103.40
5303

155+158(1)+159(1)+20+3306+3310(1)+
3408(1) - 354 - 3523 - 3713(1) - 5210(1) - 5308(1) Activos com acordo de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
21 Derivados de cobertura 0.00 0.00 0.00

25-3580-3713(1) Activos não correntes detidos para venda 0.00 0.00 0.00 0.00

26-3581(1)-360(1) Propriedades de investimento 0.00 0.00 0.00 0.00

27-3581(1)-360(1) Outros activos tangíveis 5 101 021.65 94 021.91 6 999.74 11 416.70

29-3582-3583-361 Activos intangíveis 5 191 990.00 185 518.79 6 471.21 14 628.87

24-357-3713(1) Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 0.00 0.00 0.00 0.00

300 Activos por impostos correntes 0.00 0.00 0.00 0.00

301 Activos por impostos diferidos 15 27 845.15 0.00 27 845.15 33 414.18

12+157+158(1)+159(1)+198(1)+31+32+
3302+3308+3310(1)+338+3408(1)+348(1)- Outros activos 9 1 444 997.61 0.00 1 444 997.61 1 180 968.09
3584-3525-371(1)+50(1)(2)-5210(1)-5304-
5308(1)+ 54(1)(3)

Total do Activo 4 157 554.19 279 540.70 3 878 013.49 2 984 018.39
(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

                                                 O responsável pela O responsável pela
                                                     contabilidade Gestão

                                          _______________________ __________________________

BALANÇO DA MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS EM 2007/2006

NCA (Contas Individuais)
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€

Rúbricas da Instrução 23/2004 Notas / Ano Ano anterior
(referências indicativas) Quadros

anexos

Passivo

38-3311(1)-3410+5200+5211(1)+5318(1) Recursos de bancos centrais 0.00 0.00

43(1) Passivos financeiros detidos para negociação 0.00 0.00

43(1) Outos passivos financeiros ao justo valor através de resultados 0.00 0.00

39-3311(1)-3411+5201+5211(1)+5318(1) Recursos de outras instituições de crédito 0.00 0.00

40+41-3311(1)-3412-3413-5202+5203+
5211(1)+5310+5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 0.00 0.00

42-3311(1)-3414+5204+5211(1)+5312 Responsabilidades representadas por títulos 0.00 0.00

46-3311(1)-3415+5205+5211(1)+5313 Passivos financeiros associados a activos transferidos 0.00 0.00

44 Derivados de cobertura 0.00 0.00

45 Passivos não correntes detidos para venda 0.00 0.00

45 Provisões 0.00 0.00

490 Passivos por impostos correntes 15 220 324.49 111 278.36

491 Passivos por impostos diferidos 0.00 0.00
 
481+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206(1)+
5211(1)+5314(1) Instrumentos representativos de capital 0.00 0.00

480+488+/-489(1)-3311(1)-3416(1)+5206
(1)5211(1)+5314(1) Outros passivos subordidados 0.00 0.00

51-3311(1)-3417-3418+50(1)(2)+5207+
5208+5211(1)+528+538-5388+5318(1)+54(1)(3) Outros passivos 9 710 529.76 586 718.39

Total do Passivo 930 854.25 697 996.75

Capital

55 Capital 8 1 200 000.00 1 200 000.00

602 Prémios de emissão 0.00 0.00

57 Outros instrumentos de capital 0.00 0.00

-56 Acções próprias 0.00 0.00

58+59 Reservas de reavaliação 0.00 0.00

60-602+61 Outras reservas e resultados transitados 715 461.64 674 081.84

Resultado do exercício 16 1 031 697.60 411 939.80

-63 Dividendos anticipados 0.00 0.00

Total de Capital 2 947 159.24 2 286 021.64
Total de passivo + Capital 3 878 013.49 2 984 018.39

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.

(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

                               O responsável pela O responsável pela
                                   contabilidade Gestão

                        _______________________ __________________________

NCA (Contas Individuais)

BALANÇO DA MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS EM 2007/2006
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€

Rúbricas da Instrução 23/2004 Notas / Ano Ano anterior
(referências indicativas) Quadros

anexos

79+80+8120 Juros e rendimentos similares 91 403.58 55 871.96

66+67+6820 Jurose encargos similares 0.00 0.00
MARGEM FINANCEIRA 91 403.58 55 871.96

82 Rendimentos de instrumentos de capital 0.00 0.00

81-8120 Rendimentos de serviços e comissões 12 6 293 733.79 3 559 951.60

68-6820 Encargos com serviços e comissões 3 185 356.78 1 280 072.76

-692-693-695*(1)-696*(1)-698
69900-6990+832+833+835(1)+836(1) Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0.00 0.00
838+83900+83910

-694+834 Resultados de activos financeiros disponiveis para venda 0.00 0.00

-690+830 Resultados de reavaliação cambial 27.38 -206.84

691-697-699(1)-725(1)-726(1)+ Resultados de alienação de outros activos -4.65 -280.13
831+837+839(1)+843(1)+844(1)

-695(1)-696(1)-69901-69911-75-
720-721-722-723-725(1)-726(1)- Outros resultados de exploração -91 643.43 -17 751.71
728+835(1)+836(1)83901-83911+
840+843(1)+844(1)+848

PRODUTO BANCÁRIO 3 108 159.89 2 317 512.12

70 Custos com pessoal 11/17/18 1 152 383.13 1 341 013.55

71 Gastos gerais administrativos 518 084.72 356 803.85

77 Amortizações do exercício 5 16 660.92 27 161.66

781+783+784+785+786+788-881- Provisões liquidas de reposições e anulações 0.00 0.00
883-884-885-886-888

78000+78001+78010+78011+7820+ Correcções de valor associadas ao crédito a clientes e valores a receber de outros
7821+7822-88000-88001-88010- devedores (líquidas de reposições e anulações) 0.00 0.00
88011-8820-8821-8822

760+7620+7618+76211+76221+
7623+7624+7625+7630+7641+765+
766+78002(1)+78012(1)7823+7828 Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações 0.00 0.00
(1)-870-8720-8718-87211-87221-
8723-8724-8726-8730-8741-875-
876-88002(1)-88012(1)-8823-8826(1)

768+769(1)+78002(1)+78012(1)+ Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações 0.00 0.00
7828(1)-877-878-88002(1)-88012
(1)-8828(1)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 1 421 031.12 592 533.06

Impostos 389 333.52 180 593.26

65      Correntes 15 383 764.49 214 007.44

74-86      Diferidos 15 5 569.03 -33 414.18

RESULTADO APÓS IMPOSTOS 16 1 031 697.60 411 939.80

-72600-7280+8480+84400      Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

(1)-Parte aplicável do saldo desta rubrica.

                                             O responsável pela O responsável pela
                                                  Contabilidade Gestão

                                       _______________________ ____________________________

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS EM 2007/2006
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Período Período
De 2007-01-01 a 2007-12-31 De 2006-01-01 a 2006-12-31

Fluxos de caixa de actividades operacionais

   Recebimentos de juros e Comissões 6 569 871 3 427 653
   Pagamentos de juros e Comissões -3 185 001 -1 070 009
   Despesas com pessoal e fornecedores -947 258 -883 275
   Contribuições para Fundos de Pensões -111 727 -328 614
   Outros pagamentos e recebimentos -125 840 -103 492

2 200 045 1 042 264

Aumentos / Diminuições de Acivos Operacionais

   Recebimentos Impostos por contas dos FIM's 1 110 802 842 572
   Outros recebimentos/pagamentos -7 484 7 484

1 103 318 850 056

Aumentos / Diminuições de Passivos Operacionais

   Pagamentos de Impostos -2 280 328 -2 016 647
-2 280 328 -2 016 647

Fluxo de caixa de Actividades de Investimento

  ( Compra ) / Venda de títulos de negociação -106 135 673
  Aquisição de Imobilizações -4 361

-4 468 135 673

Fluxo de caixa de Actividades de Financiamento

   Distribuição de Dividendos -370 560 -299 250
-370 560 -299 250

Saldo dos Fluxos de Caixa do Período 648 007 -287 904
Disponibilidades no Início do Período 1 743 487 2 031 391
Disponibilidades no Fim do Período 2 391 494 1 743 487

O RESPONSÁVEL PELA O RESPONSÁVEL PELA
CONTABILIDADE GESTÃO

                            __________________

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2007 E 2006

(Montantes expressos em Euros)

Discriminação dos Fluxos
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DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2006/2005

€

Capital Prémios de Reservas Resultados Resultado
Social Emissão Transitados Líquido Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2005 (PCSB) 1 200 000 0 640 905 0 330 626 2 171 532

Saldo a 31 de Dezembro de 2005 (NCA) 1 200 000 0 640 905 0 330 626 2 171 532

Transferência para dividendos -297 450 -297 450
Transferência para reserva Legal 33 100 -33 100 0
Transferência para outras reservas 76 -76 0
Resultado líquido do ano 411 940 411 940

Saldo a 31 de Dezembro de 2006 1 200 000 0 674 082 0 411 940 2 286 022

 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2007/2006

€

Capital Prémios de Reservas Resultados Resultado
Social Emissão Transitados Líquido Total

Saldo a 31 de Dezembro de 2006 1 200 000 0 674 082 0 411 940 2 286 022

Transferência para dividendos -370 560 -370 560
Transferência para reserva Legal 41 200 -41 200 0
Transferência para outras reservas 180 -180 0
Resultado líquido do ano 1 031 698 1 031 698

Saldo a 31 de Dezembro de 2007 1 200 000 0 715 462 0 1 031 698 2 947 159
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Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento, S.A. 

 
Notas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2007 

 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 
A Montepio Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Sociedade) foi 
constituída em 17 de Maio de 1991, com a designação de Fiseco Fundos – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A.. Em 27 de Janeiro de 1993, esta última adoptou o nome de MG Fundos - 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. A partir de 3 de Maio de 2004 foi adoptada 
a denominação de MG Gestão de Activos Financeiros – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 
Mobiliário, S.A.. A Sociedade, até 3 de Maio de 2004, tinha por objecto a gestão e representação de fundos 
de investimento mobiliário, e a partir dessa data acresceu as actividades de gestão discricionária e 
individualizada de carteiras por conta de outrem (incluindo as correspondentes a fundos de pensões), 
consultoria de investimento e a gestão de fundos de capital de risco e de investimento imobiliário. Por força 
da alteração do nome comercial da CEMG para Montepio, a Sociedade, a partir de 20 de Julho de 2007 
adoptou a actual denominação. 
 
Utilizam-se as regras de contabilização das IAS/IFRS (International Accounting Standards / International 
Financial Reporting Standards), de acordo com as Instruções do Banco de Portugal. 
 
Esta obrigação teve origem no Regulamento nº 1606/2002 da Comissão Europeia, publicado em Julho 
2002, que tornou obrigatória a adopção, por todos os emitentes de valores mobiliários cotados, das normas 
internacionais de contabilidade (IAS/IFRS), na informação financeira consolidada prestada a partir de 2005. 
 

 Devido à natureza das operações os critérios utilizados nas NCA são idênticos aos já utilizados no PCSB 
pelo que não houve impacto nos resultados devido à referida alteração. 
 
Conforme indicado em maior detalhe na nota 8, a Sociedade é detida maioritariamente pelo Grupo Montepio 
Geral e, consequentemente, as operações e transacções da Sociedade são influenciadas pelas decisões do 
Grupo. 
 
 
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
1. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Sociedade, mantidos de acordo com os 
princípios consagrados pelas NIC / NCA e outras disposições emitidas pelo Banco de Portugal na 
sequência da competência que lhe foi atribuída pelo nº 1 do artigo 115º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de 
Dezembro. 

 
As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
foram as seguintes: 
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 a) Especialização de exercícios 
 
  Os proveitos e custos são reconhecidos de acordo com o princípio contabilístico da especialização 

de exercícios, sendo registados na demonstração de resultados quando se vencem, 
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. 

 
 b) Comissões de Gestão 
 

 b1) Comissões de gestão sobre FIM´S - A comissão de gestão corresponde à remuneração da 
Sociedade pela gestão dos Fundos. Esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de 
uma taxa, definida nos respectivos regulamentos de gestão, sobre o património líquido dos 
Fundos, sendo registada na rubrica “Comissões” (Proveitos) da demonstração de resultados. 

  
 b2) Comissões de administração de valores por conta de outrem - Estas comissões 

traduzem a remuneração pela gestão das carteiras de terceiros (clientes), realizada com total 
autonomia pela Sociedade e de acordo com as normas reguladoras da actividade, levando 
em consideração a opção feita pelo cliente quanto à percentagem das acções detidas no 
valor global da carteira. 

    
  De acordo com os contratos de gestão, não existe por parte da Sociedade qualquer garantia 

de rendibilidade do capital administrado. 
 
  O cálculo da comissão de gestão sobre as carteiras individuais resulta da aplicação de uma 

taxa, definida em função do valor e da composição da carteira do cliente, sobre o valor médio 
da carteira correspondente ao último dia útil de cada mês do período objecto de facturação, 
por norma trimestral. 

 
   
 c) Aplicações em títulos 
 
  Os títulos da dívida pública são registados ao custo de aquisição, sendo os juros corridos 

contabilizados como proveitos a receber na rubrica “Investimentos detidos até à maturidade” do 
activo (Nota 4). A diferença positiva ou negativa entre o custo de aquisição e o valor nominal dos 
títulos, que corresponde ao prémio ou desconto verificado aquando da compra, é reconhecida 
contabilisticamente como custo ou proveito entre a data de aquisição e a data de vencimento.  As 
menos - valias potenciais face ao valor de mercado são integralmente provisionadas. 

 
 
 d) Activos Intangíveis 
 
  Os activos intangíveis compreendem, essencialmente, despesas com publicidade relacionadas 

com o lançamento dos Fundos de Investimento e com a aquisição de software. Estas despesas 
são registadas ao custo de aquisição e amortizadas pelo método das quotas constantes, durante 
um período de três anos. 

 
 e) Outros Activos Tangíveis 
 
  Os outros activos tangíveis são registadas ao custo de aquisição, líquido de amortizações 

acumuladas. As amortizações do exercício são calculadas pelo método das quotas constantes, de 
acordo com as taxas máximas fiscalmente aceites como custo, as quais correspondem a uma vida 
útil estimada dos activos de:  
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    Anos 
 
   Mobiliário e material                   8 
   Equipamento administrativo  5 
   Equipamento informático  4 
   Equipamento de transmissão 10 
    
 
 f) Responsabilidades por prestação de serviços 
 
  Os fundos mobiliários geridos pela Sociedade encontram-se reflectidos em contas de 

responsabilidade por prestação de serviços pelo respectivo Valor do Fundo no final de cada 
exercício. 

 
  As carteiras de valores mobiliários geridas pela Sociedade, encontram-se valorizadas ao 

respectivo valor de mercado, acrescidos dos juros corridos e não cobrados. 
 

 
2- A totalidade do montante inscrito na rubrica do activo (Investimentos detidos até à maturidade) vencerá 
em  2010. 
 
 
3- O crédito representado na rubrica do activo (Disponibilidades em outras instituições de crédito) diz 
respeito a depósito à ordem na Caixa Económica Montepio Geral. 
 
 
4- O inventário da carteira de títulos, é apresentado de acordo com o Modelo I . 
 

 
5- Movimentos e saldo do activo tangível e intangível: 
 

(em Euros)
Saldo do exercício Aumentos Amortizações Valor

CONTAS anterior Transferências do Regularizações Abates líquido
Amortizações Reavaliações Exercício (líquido) em 31/12/2007

Valor Bruto Acumuladas Aquisições (líquido)

OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS

Despesas de constituição 19 115.81 19 115.81
Custos Plurianuais 81 525.58 80 178.94 1 346.64 0.00
Sistemas de tratamento automático de dados 87 302.67 74 020.44 4 045.94 10 856.96 6 471.21

OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS

Equipamento 100 981.29 89 564.59 40.36 4 457.32 0.00 6 999.74

TOTAIS 288 925.35 262 879.78 4 086.30 16 660.92 0.00 0.00 13 470.95
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6- Os títulos constantes na rubrica do activo (Investimentos detidos até à maturidade) são considerados de 
Investimento pelo facto de assumirem um carácter duradouro. 
 
 
7- A diferença entre o valor por que estão contabilizados os Títulos – Investimento e a vencimento e o que 
lhes corresponderia caso a avaliação se fizesse com base no valor de mercado, está reflectida no Modelo I.  
 
 
8- Capital Subscrito 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, o capital da Sociedade era constituído por 240.000 acções com o valor 
nominal de 5€ cada, totalmente subscritas e realizadas, assim distribuídas: 
 
 
 Nº Acções  Montante  % 
 
Montepio Geral Associação Mutualista  239.655 1.198.275 99,86 
Caixa Económica Montepio Geral    300 1.500 0,12 
Outros 45 225 0,02 
 _______ _______ _____ 
 240.000 1.200.000 100,00 
 
 
 
9- Outros activos e outros passivos 
 
Em 31 de Dezembro de 2007 e 2006, a rubrica “Outros Activos” tem a seguinte composição: 

Outros Activos

2007 2006

Devedores e outras aplicações
- Impostos a recuperar 570 631 409 566
- Outros 397 234 424 993

967 865 834 559

Rendimentos  a receber 457 798 326 566
Despesas com encargo diferido 19 335 19 843

477 133 346 409
1 444 998 1 180 968

 
 

 
Em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 a rubrica “Impostos a recuperar” corresponde à retenção na fonte  
relativas a resgates efectuados por entidades isentas (FIM´S). 
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Em 31 de Dezembro de 2007 e 2006, a rubrica “Outros Passivos”, tem a seguinte composição: 

Outros Passivos
2007 2006

Credores e outros recursos
- Outros fornecedores 361 953 253 015

Sector público administrativo
- IRC a pagar 220 324 111 278
- Contribuições para a Segurança Social 15 712 15 229
- Retenção de imposto na fonte 13 858 13 209
- IVA a pagar 88 588 74 961

338 483 214 678
Encargos a pagar

- Gastos com pessoal 229 846 222 173
- Outros 573 3 150

230 419 225 323

Outras contas de regularização 0 4 981
930 854 697 997

 
 
 

 
10- Valores sob Gestão 
 
Em 31 de Dezembro de 2007 o valor total gerido era decomposto do seguinte modo: 
 

Activos sob gestão - Mapa Resumo

Valores (EUR)
Dez-06 Dez-07 Variação

Fundos de Invº Mobiliário 445 508 691 563 684 255 26.5%
Gestão de Patrimónios 865 769 980 873 059 976 0.8%
Total 1 311 278 671 1 436 744 231 9.6%

 
 
 
A Gestão de Patrimónios inclui carteiras pertencentes à Sociedade Futuro, a qual também pertence ao 
Grupo Montepio Geral. 
 
Os Fundos de Investimento administrados pela Sociedade são fundos abertos de investimento  constituídos 
por prazo indeterminado, tendo sido autorizados pelas respectivas Portarias do Ministro das Finanças e por 
deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
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Em 31 de Dezembro de 2007, o valor sob gestão dos Fundos de Investimento Abertos é o seguinte: 
  

Activos sob gestão - Fundos de Investimento Mobiliário                                                      

Valores (EUR)
Dez-06 Dez-07 Variação

Montepio Tesouraria 287 576 967 283 508 594 -1.4%
Montepio Obrigações 10 093 135 7 479 651 -25.9%
Montepio Acções 23 652 344 18 340 625 -22.5%
Montepio Renda Mensal 3 345 339 1 821 190 -45.6%
Montepio Monetário 5 104 157 12 916 479 153.1%
Montepio Taxa Fixa 2 402 138 1 496 767 -37.7%
Montepio Acções Europa 12 402 628 15 750 331 27.0%
Multi Gestão Prudente - FF 18 048 585 18 619 962 3.2%
Multi Gestão Equilibrada - FF 13 964 545 14 188 457 1.6%
Multi Gestão Dinâmica - FF 17 135 799 14 764 695 -13.8%
Montepio Euro Utilities 30 341 803 45 174 400 48.9%
Montepio Euro Telcos 8 240 205 10 644 546 29.2%
Multi Gestão Merc Emerg. - FF 13 201 045 23 392 297 77.2%
Multi Gestão Imobiliário - FEI 0 56 058 205
Montepio Euro Energy 0 20 440 544
Montepio Euro Financial Services 0 10 073 812
Montepio Euro Healthcare 0 9 013 702
Total 445 508 691 563 684 255 26.5%

Fundos

 
 
11- Efectivos 
 
Durante o exercício de 2007 a Sociedade teve ao seu serviço 13 funcionários. 
 
 
12- Comissões de Gestão 
 
Durante os exercícios de 2007 e 2006 foram cobradas as seguintes comissões: 
 

2007 2006

Comissões de gestão (FIM´S) 4 921 785 2 355 506
Comissões de administração de valores 1 344 060 1 177 369
Outras comissões 27 889 27 077

6 293 734 3 559 952
 
 
As comissões acima discriminadas da gestão de fundos e da gestão de patrimónios é essencialmente a 
gestão de carteiras, não sendo possível separar os respectivos custos.  
 
 
13- Proveitos por mercados geográficos 
 
Todos os proveitos gerados pela actividade da Sociedade resultaram de operações realizadas em Portugal. 
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14- Outros encargos e gastos operacionais 
2007 2006

Quotizações e donativos 11 500 11 650
Outros 80 204 2 744

91 704 14 394
 

     
15- Impostos 
 
A Sociedade está sujeita ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC), à taxa de 25% e 
respectiva Derrama. 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações podem vir a ser objecto de revisão por parte da 
Administração Fiscal durante o período de quatro anos. Em virtude desta regra, as declarações fiscais da 
Sociedade respeitantes aos exercícios de 2004 a 2007 poderão vir a ser revistas. No entanto, na opinião do 
Conselho de Administração da Sociedade, não é previsível qualquer liquidação adicional, relativamente aos 
exercícios acima referidos, para as demonstrações financeiras anexas. 
 
Os impostos diferidos existentes no exercício de 2007, foram originados pelo facto de se ter constituído o 
Fundo de Pensões da Sociedade em que a contribuição inicial (que cobriu as responsabilidades passadas e 
actuais a 100%) excedeu o limite máximo de 15% sobre as remunerações do pessoal. Por indicação dos 
Auditores teve que se diferir o excedente (dos 15% até 30%) em 7 anos, sendo que o valor de impostos 
diferidos em 2007 diz respeito a 5/7 do valor total. 
 
A carga fiscal imputada e a carga fiscal paga e a pagar nos três últimos exercícios tem a seguinte 
distribuição: 
 

2007 2006 2005

Provisão para impostos sobre lucros 389 334 180 524 135 262
Impostos Diferidos ( 5 569) 33 414 0
Imposto sobre lucros pago ( 163 440) ( 102 660) ( 82 170)

Imposto sobro lucros a pagar 220 324 111 278 53 092
 
 
 
Nos exercícios de 2007 e 2006, a percentagem dos impostos sobre os lucros foi de 27,1% e 34,2%, 
respectivamente. 
 
 
16 – Aplicação do resultado líquido e distribuição de dividendos 
 
Para aplicação do resultado líquido do exercício o Conselho de Administração submete à Assembleia Geral 
a seguinte proposta: 
 
 

Para reservas legais 103 169.76 €
Para reservas livres 27.84 €
Para dividendos 928 500.00 €

1 031 697.60 €
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17 – Custos com o Pessoal – Os custos com pessoal estão distribuídos do seguinte modo: 
 

DESIGNAÇÃO 2006 2007
GASTOS COM PESSOAL 1 341 014        1 152 383        
Remunerações Base + Subs. 729 295           746 403           
Prémios 97 966             102 448           
Encargos Patronais 145 726           150 645           
Seguro Ac Trabalho 7 723               7 903               
Seguro Vida 7 027               7 203               
Seguro de saúde 24 663             26 053             
Adesão Colectiva 328 614         111 727         

 
 
 
 
18- A Sociedade assumiu, em 22 de Dezembro de 2006, o compromisso de conceder aos seus 
colaboradores um complemento de pensões de reforma por velhice, nos termos do seguinte plano de 
pensões de benefício definido:  
 
Pensão de reforma por velhice = A pensão anual é igual a 1% do salário final pensionável por ano de 
serviço pensionável, com o máximo de 25% do salário pensionável final. 
 
Para a cobertura das suas responsabilidades são efectuadas contribuições para a adesão colectiva ao 
Fundo de Pensões Viva, o qual é gerido pela Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA.. 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, o número de participantes abrangidos por este plano de pensões era o 
seguinte: 
 

Activos Reformados
31-12-2006 13 0

Entradas 0 0

Saídas
Reformas 0 -

Mortes 0 0

Abandono 0 -
31-12-2007 13 0

 
Para o cálculo das responsabilidades passadas dos trabalhadores no activo (financiamento e solvência), 
utilizámos o método conhecido por “Unit Credit projectado”, ou seja, após o cálculo do valor actual dos 
benefícios garantidos pelo plano de pensões (responsabilidades totais) de cada participante este é dividido 
pelo número total de anos de serviço indicando a parcela das responsabilidades totais afecta a cada ano de 
serviço. 
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O estudo actuarial desenvolvido pela Futuro, com referência a 31 de Dezembro de 2007, para efeitos de 
apuramento nessa data das responsabilidades assumidas, teve por base os seguintes pressupostos: 
 
 

Taxa de rendimento 
Taxa de rendimento 

(período activo) 
(período de reforma) 

4,75% 
4,75% 

Taxa de crescimento salarial 
Taxa de crescimento das pensões 
Tábua de mortalidade 
Tábua de invalidez 
Rotação de pessoal 
Idade normal de reforma 
N.º de pagamentos por ano 

3,0% 
1,5% 

TV 73/77 
Não aplicado 
Não aplicado 

65 anos 
14 

 
 

O desdobramento da evolução das responsabilidades e dos activos financeiros, durante o ano de 2007, 
está evidenciado nos quadros seguintes (valores em Euros, quando aplicável): 
 

Situação inicial
Valor presente dos beneficios prometidos

- Activos 328.614 €                   
- Reformados - €                               

Responsabilidades passadas a financiar 328.614 €                   
Valor do Fundo Inicial 329.406 €                   
Exposição Inicial 792 €                          
% de financiamento do Fundo 100,2%

 
O valor da Adesão Colectiva da Associada em 31/12/2007 que serviu de base ao fecho de contas foi de 
457.454 €: 
 

Situação Final
Valor presente dos beneficios prometidos

- Activos 453.590 €                   
- Reformados - €                               

Responsabilidades passadas a financiar 453.590 €                   
Valor do Fundo Final 457.754 €                   
Exposição Final 4.164 €                       
% de financiamento do Fundo 100,9%

 
O custo do exercício de 2007 é o seguinte: 

Custo do exercicio
- Custo dos Serviços Correntes 48.172 €                     
- Custo dos Juros 15.609 €                     
- Rendimento esperado dos Activos 15.647 €-                     
Total 48.134 €                     
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Com a seguinte evolução durante 2007: 
 

Evolução do Fundo
Valor do Fundo no inicio do ano: 329.406 €                   

Contribuições para o Fundo: 111.727 €                   
Rendimento efectivo dos activos: 16.621 €                     
Encargos: - €                               
Pagamentos de pensões: - €                               

Valor do Fundo no fim do ano: 457.754 €                   

Evolução das Responsabilidades
Responsabilidades passadas no inicio: 328.614 €                

Custo dos Serviços Correntes 48.172 €                  
Custo dos Juros 15.609 €                  
Ganhos e Perdas Actuariais 61.195 €                  

Do ano 8.865 €                    
Alteração de pressupostos 52.330 €                  

Pagamentos de pensões: - €                            
Responsabilidades passadas no fim: 453.590 €                

 
Como se pode verificar, durante o ano de 2007 registou-se se uma perda actuarial de 61.195 euros 
(essencialmente devido a alteração da tabela de mortalidade). 
 
 
O nível de financiamento de uma Adesão Colectiva, num dado momento, é calculado pelo rácio entre as 
disponibilidades financeiras para a cobertura dos benefícios e o valor das responsabilidades 
correspondentes ao tempo de serviço prestado até a essa data, ou seja: 
 
 

passadasdadessponsabili
fundodoValor

ntoFinanciame
Re

= 
 
 
 
No quadro seguinte apresentamos a comparação do nível de financiamento das responsabilidades por 
serviços passados em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2007, respectivamente (sem 
considerar eventuais planos de amortização já instituídos). 
 
 

31-12-2006 31-12-2007
1. Responsabilidade passadas 328.614 €       453.590 €         

Activos 328.614 €       453.590 €         
Reformados - €                   - €                    

2. Valor do Fundo 329.406 €       457.754 €         
3. Nível de financiamento (2)/(1) 100,2% 100,9%

 
Como se verifica, o nível de financiamento é de 100,9%. 
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O nível de financiamento da Adesão Colectiva, de acordo com o cenário de solvência estipulado pelo 
Instituto de Seguros de Portugal, é o seguinte: 
 

VMIN 31-12-2006 31-12-2007
1. Responsabilidade passadas 198.212 €       274.769 €         

Activos 198.212 €       274.769 €         
Reformados - €                   - €                    

2 - Valor dos activos financeiros 329.406 €       457.754 €         
3 - Nível de financiamento (2) / (1) 166,2% 166,6%

 
 
Neste quadro o nível de financiamento é de 166,6%. 
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CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS 

(Relatório de Auditoria) 
 
 
 
Introdução e responsabilidades 
 
1. Examinámos as demonstrações financeiras da Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento, SA, (adiante também designada por Empresa), as quais compreendem o 
Balanço em 31 de Dezembro de 2007 (que evidencia um activo líquido de € 3 878 013 e um total de 
capital próprio de € 2 947 159, incluindo um resultado líquido de € 1 031 698), a Demonstração dos 
Resultados, a Demonstração de Fluxos de Caixa, a Demonstração de Alterações no Capital Próprio 
e os correspondentes Anexos, referentes ao exercício findo naquela data. É da responsabilidade do 
Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma 
verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos 
de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de 
um sistema de controlo interno apropriado. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma 
opinião profissional e independente, baseada no exame que realizámos às referidas demonstrações 
financeiras. 
 
 
Âmbito 
 
2. O nosso exame foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directivas de 
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o exame seja 
planeado e executado com o objectivo de obtermos um grau de segurança aceitável sobre se as 
Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o 
referido exame inclui: (i) a verificação, por amostragem, do suporte de quantias e divulgações 
constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e 
critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a apreciação 
da adequacidade das políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as 
circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e (iv) a apreciação 
da adequacidade, em termos globais, da apresentação das demonstrações financeiras. O nosso 
exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante no 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras. Entendemos que o exame efectuado 
proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

independentes da qual a BDO bdc & Associados-SROC,  
Lda. faz parte enquanto pessoa jurídica autónoma  
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Inscrita na OROC sob o número 29 
e na CMVM sob o número 1122 

 



 

 
Opinião 
 
3. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Montepio 
Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA em 31 de Dezembro de 
2007, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em 
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para o sector bancário em 
Portugal.
 

 
 
Lisboa, 29 de Fevereiro de 2008 
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