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1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

No ano de 2016, verificou-se um abrandamento da atividade da Montepio Valor – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (anteriormente designada 

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.) doravante 

denominada Montepio Valor, num quadro macroeconómico marcado por uma 

tendência de recuperação, que se vinha observando desde 2014, ainda que a níveis 

moderados. A economia portuguesa, após crescer 0,9% em 2014, e 1,6% em 2015, 

registou um crescimento médio anual em 2016 menos vigoroso, de 1,4%, abaixo dos 

1,7% observados para a Zona Euro. 

Neste contexto, a Montepio Valor registou uma diminuição das comissões recebidas 

em cerca de 37% aproximadamente, quando comparada com o período homólogo, 

sobretudo justificado pela redução de capital, ocorrida ainda durante 2015, em dois 

dos Fundos sob sua gestão, o Montepio Arrendamento – Fundo de Investimento 

Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional e o Montepio Arrendamento II – 

Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional, e pelo 

facto do Fundo Predicaima – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado ter deixado 

de ser gerido pela Montepio Valor, em 30 de junho de 2016. 

Em resultado do exposto, a Montepio Valor passou a deter uma quota de mercado de 

5%, que compara com 5% em 2015, tendo atingido um resultado líquido de impostos 

de 908,9 m€, o que representa uma variação homóloga negativa de cerca de 70%, 

face aos 3.116,7 m€ registados no exercício de 2015.  

 

O clima de recuperação económica, ainda que relativamente contido, fez-se repercutir 

positivamente no mercado laboral, com a taxa de desemprego (média anual) a fixar-

se em 11,1% no final de 2016, representando uma importante redução quando 

comparada com o período homólogo (12,4%, em dezembro de 2015), reforçando a 

trajetória descendente iniciada desde o máximo histórico do início do ano de 2013. 

Ao nível da inflação, medida pela variação média anual do índice de preços no 

consumidor (IPC), o ano de 2016 em Portugal fechou com o indicador a observar 

0,6%, um ligeiro aumento de 0,1p.p. face ao período homólogo. O comportamento do 

indicador português acompanhou, como esperado, o cenário da baixa inflação no 

conjunto da Zona Euro, o que veio a suportar a manutenção da política expansionista 

do Banco Central Europeu (BCE), não só reforçando o programa de compra de ativos 

(dívida privada e pública), mas também sinalizando o mercado com mínimos históricos 
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na generalidade das suas taxas de referência, como a refi rate, a taxa de juro aplicável 

à facilidade permanente de cedência de liquidez ou a taxa de juro da facilidade 

permanente de depósito. 

 

Num contexto de acompanhamento do sentimento global da economia portuguesa, o 

mercado imobiliário em Portugal apresentou uma melhoria de alguns dos seus 

principais indicadores, donde se salienta, em 2016, o crescimento médio anual positivo 

no setor da Construção, o que não se verificava desde 2007. 

De forma análoga, os dados sobre os preços das casas e as vendas de casas, 

continuaram a sugerir esta dinâmica de recuperação, sinalizando, de acordo com 

modelos internos do Montepio, uma aproximação ao valor justo dos preços das casas 

em Portugal.  
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1.2 Enquadramento macroeconómico                                  
 

 

1.2.1 Macroeconomia 
 

Economia Mundial 

O crescimento estimado para a economia mundial em 2016 foi sendo, 

consecutivamente, revisto em baixa ao longo do ano. Já em janeiro deste ano, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve o crescimento de 3,1% para 2016, em 

desaceleração face aos 3,2% de 2015. A atividade económica mundial manteve-se, 

assim, moderada, com o crescimento das economias emergentes e em 

desenvolvimento – ainda responsáveis por mais de 70% do crescimento global – a 

estabilizar nos 4,1%, após cinco anos consecutivos a abrandar, enquanto as 

economias avançadas continuaram a crescer de forma moderada, devendo ter 

abrandado de 2,1% para 1,6%. Para 2017, o FMI prevê uma aceleração do 

crescimento mundial para 3,4%. Os EUA e a Índia deverão acelerar, a Rússia e o 

Brasil sair da recessão, mas a China, Alemanha, Espanha e Reino Unido deverão 

crescer menos do que em 2016. Apesar da incerteza que envolve a política da nova 

Administração Trump nos EUA e das suas ramificações globais, o FMI prevê um 

crescimento de 2,3% em 2017 e de 2,5% em 2018, projeções mais elevadas do que 

as de outubro. Na Zona Euro, apesar dos riscos financeiros e do impacto da 

negociação do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), o FMI reviu em alta, 

em mais uma décima, o crescimento em 2017, mas aponta para uma descida do 

ritmo anual de 1,7% em 2016 para 1,6% nos dois anos seguintes. O FMI publicará 

novas projeções em abril, em que procurará mensurar com maior acuidade alguns 

dos riscos atualmente identificados sobre o crescimento económico mundial: algumas 

intenções de políticas da nova Administração Trump, os riscos financeiros em partes 

da Zona Euro (crise bancária e sobreendividamento), desequilíbrios em alguns 

mercados emergentes e tensões geopolíticas. 

 

Zona Euro 

Demonstrando ainda alguma fragilidade na recuperação económica, a economia da 

Zona Euro registou, no ano de 2015, um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

de 2,0%, depois de ter subido 1,2% em 2014 e após dois anos de contração (-0,3% 

em 2013 e -0,9% em 2012), que resultaram, sobretudo, das políticas de consolidação 

orçamental levadas a cabo por um número significativo de Estados-Membros, na 
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sequência da crise da dívida soberana na região. A economia prosseguiu em 2016 

em crescimento (+1,7%), em desaceleração face ao ano anterior, mas encetando, 

na 2.ª metade do ano, uma trajetória de aceleração do crescimento em cadeia, 

depois do abrandamento observado no 2.º trimestre. A Alemanha continuou a 

apresentar um dos maiores dinamismos da Zona Euro, registando um crescimento 

de 1,8% em 2016, mas com Espanha a observar, tal como em 2015, um crescimento 

bem superior (+3,2%), destacando-se claramente, pela positiva, entre os países da 

região. Note-se que o PIB da Zona Euro apenas ultrapassou os níveis pré-recessão 

de 2008/09 no 3.º trimestre de 2015, fechando o 4.º trimestre de 2016 somente 

2,3% acima do anterior máximo, atingido no 1.º trimestre de 2008.  

Refletindo a gradual recuperação da economia, a taxa de desemprego prosseguiu a 

tendência de ligeira melhoria iniciada em meados de 2013, tendo descido de 10,5% 

em dezembro de 2015 para 9,6% em dezembro de 2016, ficando apenas a 2,5 p.p. 

dos máximos históricos desde o início da série (1990), observados entre abril e junho 

de 2013, continuando a revelar um mercado laboral ainda deteriorado. 

A taxa de inflação (medida pela variação homóloga do IHPC) permaneceu bastante 

baixa ao longo de grande parte de 2016, entrando mesmo, pontualmente, em terreno 

negativo, entre fevereiro e maio, mas encetando uma trajetória ascendente a partir 

de maio, passando de 0,2%, em dezembro de 2015, para 1,1% em dezembro de 

2016, permanecendo ainda abaixo do objetivo de médio prazo do BCE de 2,0%. A 

inflação subjacente (i.e., excluindo produtos alimentares não transformados e 

energia) também se manteve relativamente estável, terminando o ano em 0,9%, 

idêntica à observada no final de 2015, passando a estar, no último mês do ano, 

ligeiramente abaixo do índice geral (refletindo os efeitos de base sobre os preços da 

energia) e, naturalmente, também abaixo dos 2%. Em termos anuais, depois de uma 

taxa de inflação de 0,4% em 2014, 1,0 p.p. abaixo da observada no ano anterior, a 

inflação voltou a descer em 2015, para 0,0%, tendo regressado às subidas em 2016, 

mas permanecendo muito reduzida (+0,2%), bem distante do objetivo do BCE. 

Com o objetivo de combater o risco de inflação baixa durante um período demasiado 

longo, dinamizar os fluxos de crédito à economia real e, dessa forma, estimular a 

economia, o BCE voltou a adotar, ao longo de 2016, várias medidas expansionistas, 

tendo decidido, em março, baixar, em 5 p.b., a refi rate, passando-a de 0,05% para 

0,00%, e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez, 

de 0,30% para 0,25%, bem como cortar em 10 p.b. a taxa de juro da facilidade 

permanente de depósito, para -0,40%, renovando mínimos históricos em todas as 

taxas. Em março, o BCE decidiu também reforçar o seu programa alargado de compra 

de ativos (dívida privada e pública), através de uma política de quantitative easing, 
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aumentando o ritmo médio de compras mensais dos anteriores 60 mil milhões de 

euros (mM€) para 80 mM€, tendo posteriormente, em dezembro, alargado o prazo 

de vigência do programa, de março de 2017 para dezembro de 2017, embora com o 

ritmo médio de compras mensais a ser reduzido a partir de abril, de 80 mM€ para 60 

mM€. 

 

Portugal 

Após três anos de recessão, a economia portuguesa regressou ao crescimento em 

2014 (+0,9%) e em 2015 deu continuidade ao processo de gradual recuperação, 

crescendo 1,6%, tendo em 2016 prosseguido com a recuperação, apresentando 

crescimentos em cadeia do PIB modestos na primeira metade do ano, de apenas 

0,3% no 1.º trimestre e 0,2% no 2.º trimestre, mas crescendo a ritmos mais 

expressivos durante o 2.º semestre, acelerando no 3.º trimestre para um 

crescimento de 0,9% (o maior crescimento desde o 4.º trimestre de 2013) e 

terminando o ano com um crescimento de 0,6% no 4.º trimestre, observando no 

total de 2016 uma desaceleração do crescimento médio anual, para 1,4%. A 

atividade económica foi suportada, unicamente, pela procura interna, que apresentou 

um contributo positivo de 1,5 p.p., com o abrandamento deste contributo (+2,6 p.p. 

em 2015) a refletir a redução do investimento e, em menor grau, a desaceleração 

do consumo privado. O consumo privado expandiu 2,3% (+2,6% em 2015) e o 

consumo público 0,8% (o mesmo que em 2015), ao passo que o investimento em 

capital fixo (FBCF) contraiu 0,3%, depois de ter crescido uns robustos 4,5% em 2015, 

e a variação de existências teve um contributo negativo de 0,1 p.p., depois do 

contributo nulo apresentado em 2015. Já as exportações líquidas apresentaram um 

contributo ligeiramente negativo de 0,1 p.p., penalizando a atividade económica pelo 

3.º ano consecutivo, mas a um ritmo bem inferior ao apresentado nos dois anteriores 

(-1,0 p.p. em 2015 e -1,4 p.p. em 2014). Não obstante as exportações terem subido 

em 2016 os mesmos 4,4% (+6,1% em 2015) que as importações (+8,2% no ano 

anterior), o facto de existir um défice da balança de bens e serviços a preços 

constante implicou um maior crescimento absoluto das importações face às 

exportações. Note-se que a recuperação económica tem continuado a ser sustentada 

pelas exportações, que terminaram o ano passado 36,9% acima dos níveis pré-

programa de ajustamento (2010). Para este ano perspetiva-se um regresso às 

acelerações, apontando-se para um crescimento médio anual de 1,7%, acima dos 

1,5% constantes do Orçamento de Estado para 2017 (OE 2017).  

O processo de ajustamento orçamental continuou ao longo de 2016. Assim, depois 

do défice orçamental de 4,4% do PIB observado em 2015, em diminuição face ao 
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défice de 7,2% registado em 2014 – a operação de resolução do Banif teve um 

impacto de 1,4% do PIB –, os dados, na ótica da contabilidade nacional, referentes 

aos três primeiros trimestres de 2016, vieram dar conta de um défice de 2,5% do 

PIB, revelando uma melhoria face a igual período do ano passado (-3,4% do PIB), 

que foi determinada por um aumento da receita total (+0,8%) e uma diminuição da 

despesa (-1,1%). Já os dados ajustados de sazonalidade pelo Eurostat apontaram 

para um défice de 3,0% do PIB no 3.º trimestre, superior aos 2,0% observados no 

2.º trimestre e aos 1,3% do 1.º trimestre, mas sendo de realçar que a média do 

défice nos três primeiros trimestres de 2016 está nos 2,1%, abaixo dos 2,4% 

constantes do OE 2017, sendo que a manutenção do défice do 4.º trimestre no nível 

do 3.º trimestre (-3,0%) permitirá o alcance de um défice de 2,3% no total do ano. 

Por outro lado, os dados na ótica de caixa, já relativos a todo o ano de 2016, 

revelaram um défice de 4 256 M€, inferior em 497 M€ ao observado em 2015 e 

ficando 1 238 M€ abaixo do previsto no OE 2016, uma melhoria superior à 

inicialmente esperada e beneficiou, em grande medida, do encaixe com o programa 

de regularização de dívidas ao fisco e à segurança social (PERES). O Governo estima 

que o défice orçamental no total do ano tenha ficado em valores não superiores a 

2,1% do PIB, inferior aos 4,4% de 2015 e aos 2,4% constantes no OE 2017. 

O processo de ajustamento e consolidação da economia portuguesa conduziu ao 

aumento temporário da poupança, levando a que a taxa de poupança dos particulares 

passasse de 7,4%, no 3.º trimestre de 2011, para 9,0% no 2.º trimestre de 2013. 

No entanto, desde que atingiu esse pico máximo local de 9,0%, a taxa de poupança 

tem vindo a apresentar uma tendência descendente, tendo no 1.º trimestre de 2016, 

caído de 4,4% para 3,8%, o que corresponde ao valor mais baixo desde o início desta 

série do INE (no 1.º trimestre de 1999) e que, de acordo com as séries longas do 

Banco de Portugal, deverá corresponder ao mais baixo registo desde 1953. A taxa de 

poupança depois manteve-se relativamente estabilizada nestes mínimos históricos 

nos restantes trimestres do ano, tendo apenas subido ligeiramente para 3,9% no 2.º 

trimestre e para 4,0% no 3.º trimestre de 2016. A explicar esta tendência de queda 

da poupança está essencialmente a recuperação do consumo privado, que tem vindo 

a ser apoiado pela melhoria da confiança dos consumidores, pela redução do 

desemprego, pelo crescimento dos rendimentos e pela recuperação da concessão de 

crédito. 

Ao nível do mercado laboral, a taxa de desemprego diminuiu de 12,4% em 2015 para 

11,1% em 2016, dando continuidade à tendência de redução desde o pico máximo 

histórico atingido no início de 2013 (17,5%), perspetivando-se uma nova queda em 

2017 (para 10,3%, em linha com o constante no OE 2017). A população 
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desempregada em 2016, estimada em 573,0 mil pessoas, diminuiu 11,4% em 

relação ao ano anterior, ao passo que a população empregada (4 605,2 mil pessoas), 

registou um acréscimo de 1,2%. 

A inflação, medida pela variação média anual do índice de preços no consumidor 

(IPC), foi de 0,6% em 2016, acelerando ligeiramente face aos 0,5% observados em 

2015 (-0,3% em 2014, +0,3% em 2013 e +2,8% em 2012). Já a inflação core 

manteve-se nos 0,7% em 2016 (+0,1% em 2014). O aumento da inflação em 2016 

foi influenciado pela evolução dos preços dos produtos energéticos (tendo passado 

de -3,6%, em 2015, para -1,8%, em 2016). Os preços dos produtos alimentares não 

transformados desaceleraram em 2016 (de +1,9% em 2015 para +1,6%). Em 2016, 

e tal como em anos anteriores, o crescimento dos preços dos serviços (+1,5%) foi 

superior ao observado pelos preços dos bens (0,0%). 

 

 

1.2.2 Mercados Financeiros 

O ano de 2016 não foi marcado por uma tendência bem definida do sentimento de 

mercado, tendo o 1.º semestre sido assinalado por uma degradação do sentimento, 

o 3.º trimestre evoluído de forma positiva e o 4.º trimestre denotado uma tendência 

mista, com sinais positivos à medida que o final do ano se aproximava. 

Mesmo o 1.º semestre foi marcado por três ciclos relativamente distintos: um período 

inicial de degradação do sentimento, até meados de fevereiro; um segundo período 

de melhoria, até ao início do último terço de abril e um último período, de nova 

degradação do sentimento (menos vincada que no início do ano), até ao final do 

semestre.  

No 3.º trimestre, o sentimento denotou uma evolução tendencialmente positiva, com 

os mercados a iniciarem o período a digerir os resultados, inesperados, da vitória do 

Brexit no referendo do Reino Unido, com indicadores quantitativos da Zona Euro 

relativos ao 2.º trimestre a penalizarem o sentimento de mercado e a levarem à 

revisão, em baixa, da estimativa de crescimento do PIB da região e os primeiros 

indicadores de confiança divulgados para o Reino Unido, para o período pós-

referendo, a revelarem descidas algo excessivas ao vaticínio das urnas (Brexit), além 

da manutenção dos preços do petróleo em níveis ainda muito baixos e a revisão em 

baixa ao crescimento económico mundial (FMI, 19 de julho). 

Depois de os mercados se terem manifestado estupefactos com o resultado do 

referendo no Reino Unido, começaram a ganhar força as perspetivas de o impacto 

sobre o crescimento económico global poder ser inferior ao inicialmente estimado, 
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com os indicadores divulgados, nomeadamente para o Reino Unido e para a Zona 

Euro, a revelarem um nível de resiliência superior ao que o mercado antevia. Por 

outro lado, a antecipação da nomeação de Teresa May como Primeira-ministra, 

embora tivesse defendido a permanência na campanha do referendo, foi visto como 

fator de maior clareza e celeridade das negociações.  

A suportar o sentimento positivo do mercado no 3.º trimestre estiveram também a 

Época de Resultados nos EUA relativa ao 2.º trimestre, que superou as expectativas 

e as melhores perspetivas para a economia dos EUA e o crescimento acima do 

esperado do PIB da China no 2.º trimestre (e posteriormente do 3.º trimestre), o que 

veio contrariar os receios anteriores e amplamente difundidos de uma desaceleração 

desta economia, bem como os sinais de recuperação do ímpeto de crescimento da 

indústria japonesa e, de um modo geral, da atividade económica, além da postura 

dos bancos centrais para fazer face aos riscos levantados pelo Brexit.  

Depois da evolução mista na fase inicial do 4.º trimestre, no início de novembro, 

assistiu-se a um comportamento positivo do sentimento de mercado, que foi 

suportado: i) pelos dados económicos tendencialmente favoráveis conhecidos para 

os EUA, a China, o Japão e o Reino Unido, neste último caso, continuando a dar conta 

de uma economia resiliente; ii) pela decisão do BCE de prolongar o programa de 

compra de dívida por mais nove meses; iii) pela Época de Resultados nos EUA relativa 

ao 3.º trimestre, que superou as expectativas. 

A reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed) de 14 de dezembro, ao 

perspetivar melhorias para a atividade económica e para o mercado de trabalho no 

horizonte 2016/19, suportou os preços dos ativos com risco, mas a revisão do 

número de subidas de taxas de juro previstas para 2017 (de duas para três) acabou 

por ter impacto nas yields e, indiretamente, nas avaliações de outros ativos, como o 

ouro e as ações dos EUA.  

A penalizar o sentimento do mercado no 4.º trimestre estiveram, essencialmente: i) 

a incerteza quanto à evolução dos preços do petróleo e o impacto da mesma nas 

empresas do setor e nas economias exportadoras de petróleo, pese embora o acordo 

(redução da produção) conseguido no final do ano; ii) o abrandamento do emprego 

nos EUA no 4.º trimestre; e iii) a incerteza relativamente ao processo do Brexit 

(atente-se que correm ações em diversas instâncias judiciais britânicas em que é 

dirimido o carácter vinculativo do referendo de 23 de junho, embora, já em 2017, o 

Parlamento tenha autorizado o Governo a invocar o artigo 50.º do Tratado da União 

Europeia). 

O acontecimento mais relevante da segunda metade do ano terá sido a eleição de 

Donald Trump e as expetativas da política dos EUA no âmbito da relação comercial 
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com a China e geoestratégica com a Rússia. Após um primeiro momento, em que foi 

vista pelos investidores com desconfiança, posteriormente, acabaria por ter um efeito 

positivo no sentimento dos investidores, impulsionado pelas expectativas de que a 

política orçamental será mais expansionista, nomeadamente, com corte de impostos 

e uma aposta na reabilitação de infra-estruturas, com alguns investidores a referirem 

que poderá vir a ser um novo “New Deal”, se bem que algumas agências de rating 

já tenham vindo alertar para o excessivo endividamento do país e o próprio Partido 

Republicano é normalmente mais conservador ao nível da despesa. 

Em termos de movimentos nos mercados financeiros, no conjunto de 2016, 

registaram-se maioritariamente subidas nos principais índices acionistas mundiais, 

com alguns a baterem máximos históricos, nomeadamente os americanos, onde o 

principal índice (S&P 500) subiu 9,5%. Na Europa, registaram-se comportamentos 

também maioritariamente positivos, com o Eurostoxx 50 a subir 0,7% e o britânico 

FTSE 100 a avançar 14,4% (não obstante o Brexit), mas o PSI-20 perdeu 11,9%, 

acompanhando as descidas dos índices de Espanha e Itália. Na Ásia observaram-se 

subidas no Japão, na Índia e em Hong-Kong, mas uma descida na China. Na América 

Latina, o comportamento também foi positivo. 

As yields da dívida pública de referência observaram descidas na Alemanha e subidas 

nos EUA. O movimento das primeiras (-42 p.b. quer nos 10 anos, quer nos dois anos) 

não foi uniforme, designadamente ao nível da dívida a 10 anos, com descidas nas 

yields até meados do ano, seguida de uma tendência de subida até praticamente o 

final do ano. As treasuries nos EUA apresentaram subidas no ano (+14 p.b. nos dois 

anos e +17 p.b. nos 10 anos), refletindo, igualmente, comportamentos distintos, com 

descidas até inícios de julho (mínimos históricos, devido aos receios dos efeitos do 

Brexit), seguindo-se subidas particularmente intensas nos dois últimos meses (+43 

p.b. nos dois anos e +85 p.b. nos 10 anos no 4.º trimestre), tendo resultado das 

expectativas (consubstanciadas na reunião de 14 de dezembro) de subida de taxas 

por parte da Fed, no quadro de uma continuação do crescimento económico e de 

redução da taxa de desemprego para novos mínimos de ciclo, bem como das 

perspetivas que a política económica de Donald Trump acelere o crescimento da 

economia e, dessa forma, permita um ritmo de subida de taxas superior ao 

anteriormente antecipado. A descida das taxas de juro de curto prazo (dois anos) na 

Alemanha refletiu, em grande medida, a continuidade (e reforço) da política 

extremamente expansionista do BCE, em março, por reduções nas taxas de juro de 

referência e com o programa QE a ser reforçado ao nível do ritmo de compras 

mensais e dos ativos elegíveis e, em dezembro, a ser prolongado até, pelo menos, 

dezembro de 2017. As yields a dois anos estiveram todo o ano em terreno negativo, 
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encerrando 2016 em -0,766%, perto dos mínimos históricos (-0,806%, em 27 e 28 

de dezembro). Pese embora a subida do 4.º trimestre, as taxas de longo prazo da 

Alemanha também desceram em 2016, não obstante os efeitos no médio prazo das 

políticas seguidas pelo BCE e da subida das yields americanas, que concorrem com 

as alemãs na captura de investimentos direcionados a baixos perfis de risco. A subida 

das yields no 4.º trimestre também resulta do facto de os investidores terem 

percecionado que as yields se encontravam em níveis muito abaixo do fair value.  

No Mercado Monetário Interbancário (MMI), as taxas do dólar (Libor) subiram em 

todos os prazos, mas abaixo da subida de 25 p.b. efetuada, em 14 de dezembro, 

pela Fed na fed funds target rate, já que, no início de 2016, o mercado esperava 

mais do que uma subida de taxas em 2016. Já as taxas do euro (Euribor) renovaram 

mínimos históricos, refletindo a política monetária expansionista do BCE, e 

apresentaram valores negativos ao longo de todo o ano nos três e seis meses (a 

Euribor a 3 meses desde 21/04/2015 e a Euribor a 6 meses desde 06/11/2015) e 

também nos 12 meses a partir de 05/02/2016.  

Os spreads da dívida pública a 10 anos dos países periféricos da Zona Euro subiram 

em Portugal, Itália e Espanha, respetivamente, em 167 p.b., 64 p.b. e 3 p.b., 

enquanto os spreads da Grécia e da Irlanda desceram 76 p.b. e 3 p.b., 

respetivamente. O spread das yields da dívida a 10 anos da Grécia fez, durante o 

ano, níveis mínimos desde dezembro de 2014 (em 1 de dezembro, quando tocou nos 

614 p.b.), depois de fortemente penalizados, em 2015, pela incerteza relativamente 

ao alcance de um acordo para um 3.º resgate. Os movimentos mais desfavoráveis, 

observados em Portugal e Itália, e que ocorreram mesmo num quadro de uma 

postura expansionista do BCE e de eficácia do seu programa de QE, tiveram razões 

específicas na sua génese: i) em Portugal, o máximo do ano (392 p.b. em 11 de 

fevereiro) foi registado na fase de negociação com a Comissão Europeia do 

Orçamento do Estado para 2016, que entrou em vigor em 31 de março (não obstante 

o Governo dever ter cumprido as metas orçamentais para 2016, o facto de se estimar 

um abrandamento do PIB, em 2016 e de a política económica do Governo levantar 

reservas às organizações internacionais e às agências de rating acabou por penalizar 

o spread da República Portuguesa); e ii) no caso de Itália, o máximo do ano foi 

atingido em 24 de novembro (187 p.b.), em plena campanha para o referendo de 4 

de dezembro (alterações constitucionais que o anterior Primeiro-ministro pretendia 

introduzir, cuja rejeição levou à sua demissão). Espanha, não obstante a instabilidade 

política (o atual Governo tomou posse apenas em 04/11/2016), viu os spreads face 

ao bund subir apenas 3 p.b., para 118 p.b., pois tem vindo a denotar um desempenho 

económico muito positivo.  
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Os spreads de crédito da dívida privada observaram movimentos tendenciais de 

estreitamento nos principais índices de dívida privada do mercado spot, 

nomeadamente entre as melhores notações de risco, observando-se também 

descidas na maioria dos índices de CDS (Credit Default Swaps), com um agravamento 

apenas no caso do Itraxx Financials, traduzindo as preocupações relativamente à 

saúde do setor bancário italiano, e, de um modo geral, do europeu (condicionando 

uma maior subida das ações europeias). O índice Itraxx (cinco anos), índice de 

referência para a Zona Euro de CDS na classe de Investment Grade – cuja liquidez é 

muito superior à do mercado spot e, por isso, constitui o benchmark do mercado de 

crédito –, desceu 6 p.b. em 2016, para 72,1 p.b., mas depois de ter tocado no início 

do ano (11 de fevereiro) em 127 p.b., que representou um máximo desde junho de 

2013). Por seu lado, o Itraxx Financials (o mais exposto à crise da dívida soberana) 

observou uma subida de 17 p.b., fechando 2016 em 93,4 p.b., acima do índice Itraxx 

(cinco anos), algo que tem sido a tendência dos últimos anos, mas que não era a 

situação habitual antes da crise, sendo que o facto de nos últimos anos ter estado 

normalmente acima refletiu a situação difícil da banca europeia, observada desde o 

início da crise da dívida soberana e que, em alguns países (v.g. Portugal e Itália), 

ainda não normalizou. Já o Itraxx Cross-Over (relativo aos ativos de speculative 

grade, especialmente sensível ao sentimento de mercado e ao ciclo económico) 

registou uma descida 20 p.b., para 288,2 p.b..  

No mercado cambial, a taxa de câmbio efetiva nominal do euro subiu 1,9% em 2016, 

afastando-se um pouco mais dos níveis mínimos desde maio de 2002 registados no 

2.º trimestre de 2015. O euro caiu 2,9% face ao dólar, mas ganhou 19,4% em 

relação à libra. Recorde-se que a continuidade da política monetária do BCE teve 

impactos positivos nas bolsas e nas taxas das dívidas soberanas, mas não suficientes 

para esbater as diferentes expectativas de crescimento entre os dois blocos 

económicos (UE vs EUA), o que levou à paulatina desvalorização do euro face ao 

dólar. O efeito Brexit foi o grande responsável pelas valorizações da moeda única e 

do dólar face à libra, de 15,9% e 19,4%, respetivamente. 

As commodities apresentaram um comportamento maioritariamente positivo entre 

as principais categorias, com exceção do gado, com os índices compósitos 

Reuters/Jefferies CRB e S&P GSCI a subirem 9,3% e 27,8%, este último a terminar 

o ano sensivelmente em máximos desde julho de 2015. As energéticas terminaram 

o ano com uma forte valorização de 47,9%, refletindo uma subida de 52,4% do preço 

do petróleo em Londres (brent) e de 45,0% em Nova Iorque (WTI crude), onde 

fechou em níveis máximos desde julho de 2015, depois de ter tocado, também no 

início do ano (11 de fevereiro), em mínimos desde abril de 2003. Atente-se, no 
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entanto, que as subidas expressivas quer do brent, quer do WTI crude, não foram 

suficientes para que os respetivos valores médios de 2016 superassem os de 2015. 

 
 
1.2.3 Mercado Imobiliário 

O setor da construção tem sido dos mais pressionados, com o respetivo VAB a 

regressar aos crescimentos (marginais) em 2015, tendo subido 0,03%, depois de, 

em 2014, ter contraído 8,4%, com o setor a observar o primeiro crescimento médio 

anual desde 2007 e a aliviar dos níveis mínimos desde, pelo menos, 1995 

(representando menos de metade dos máximos históricos de 2001) em que se 

encontrava no ano anterior. Níveis mínimos que, no entanto, foram batidos em 2016, 

com o VAB do setor a cair 1,8% em termos médios anuais, não obstante ter 

apresentado um intenso crescimento em cadeia, de 6,8%, no 4.º trimestre, mas 

depois de três trimestres de contração (-0,8% no 1.º trimestre, -3,4% no 2.º 

trimestre e -0,6% no 3.º trimestre). 

Em todo o caso, os últimos dados sobre os preços das casas e as vendas de casas, 

referentes ao 3.º trimestre de 2016, sugerem que o mercado imobiliário se encontra 

em fase de recuperação, acompanhando a gradual recuperação a que se vem 

assistindo na economia portuguesa desde o 1.º trimestre de 2013. Com efeito, o 

índice de preços da habitação (IPHab) registou um crescimento homólogo de 7,6%, 

no 3.º trimestre de 2016, um valor acima do observado no trimestre anterior 

(+6,3%) e representando o 12.º acréscimo consecutivo, após ter-se mantido em 

queda entre o 4.º trimestre de 2010 e o 3.º trimestre de 2013, tratando-se do mais 

elevado ritmo de crescimento da atual série do INE (iniciada em 2010) e que se 

estima tratar-se do crescimento mais elevado desde o 4.º trimestre de 2000 

(+8,8%), a avaliar pela série mais longa construída pelo Montepio com base em 

índices análogos disponibilizados por outras entidades. Face ao trimestre anterior, o 

IPHab registou uma subida de 1,3% no 3.º trimestre de 2016 (+3,1% no trimestre 

anterior), ascendendo a níveis máximos históricos. No 3.º trimestre ocorreram um 

total de 31 535 transações de alojamentos, mais 15,8% que em idêntico período do 

ano anterior (+1,0% e +19,2% para alojamentos novos e existentes, 

respetivamente).  

Refira-se ainda que, não obstante as recentes subidas, de acordo com os nossos 

modelos macroeconómicos de longo prazo, não existem sinais de uma 

sobrevalorização dos preços das casas em Portugal, antes pelo contrário, mas com 

os preços a apresentarem nos últimos trimestres uma aproximação ao fair-value 

dado pelos nossos modelos. Os preços das casas foram evoluindo, sensivelmente, de 

acordo com os fundamentos económicos, sendo que as quedas observadas 
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derivaram, sobretudo, do comportamento cíclico da economia, tendo o racionamento 

do crédito sido o principal responsável. 

Note-se que a desalavancagem do setor imobiliário implementada no âmbito do 

acordo com a troika, criou uma dinâmica negativa entre o incumprimento, a queda 

nos preços das casas, a deterioração no preço dos ativos, a menor concessão de 

crédito e a recessão. Existem evidências de um comportamento heterogéneo entre o 

mercado imobiliário comercial e para habitação na Zona Euro. Portugal, no contexto 

europeu, apresenta oportunidades para o mercado de habitação, que deverá já ter 

batido no fundo, que se encontra em recuperação e apresenta um preço/m2 bastante 

inferior à média europeia. A reabilitação urbana é de longe um dos eixos de 

oportunidade mais importantes do mercado imobiliário, correspondendo a um 

mercado de 38 mil milhões de euros que está ainda por explorar e que poderá 

permitir estimular o setor da construção, dinamizar o emprego e promover a 

recuperação económica. Este valor foi avançado em abril de 2016 pelo Presidente da 

Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), que referiu ainda 

que a reabilitação urbana no Porto e Lisboa exige mais de 10 mil milhões de euros. 

O mercado de reabilitação possui uma característica ímpar que o distingue de todos 

os outros, nomeadamente, o forte efeito multiplicador dos investimentos a ele 

associados. Tratando-se de um segmento fortemente mão-de-obra intensivo e que é 

transversal a todo o tecido empresarial, promovendo, desta forma, a capacidade de 

captação de investimento e a melhoria de competitividade das economias no longo 

prazo. 

Recorde-se ainda que, em março de 2013, então num contexto fortemente recessivo 

para a construção, o Governo anunciou um conjunto de 52 medidas de apoio ao setor 

da construção e imobiliário, no âmbito do “Compromisso para a competitividade 

sustentável do setor da construção e do imobiliário”, medidas cujas prioridades 

passavam por reconverter, reorientar e internacionalizar o setor. Este 

“Compromisso”, segundo o IMPIC - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 

da Construção (órgão responsável pelo seu acompanhamento e monitorização 

técnica da execução), encontrava-se, em 01/09/2015, com um grau de 

implementação satisfatório, com 40 das medidas (77%) já concretizadas ou com 

execução continuada e as restantes 12 (23%), em curso ou em fase de preparação. 

De acordo com declarações, no início de fevereiro deste ano, do Presidente da 

Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal 

(APEMIP), em 2016, o “mercado imobiliário português revelou uma evolução positiva, 

tendo registado um aumento entre os 20% e 25% nas transações de alojamentos 

familiares, e entre 16 e 20% em todas as transações imobiliárias (urbanos, rústicos 

e mistos) ”, mas abaixo das expectativas da Associação. O anúncio da criação de um 
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novo imposto sobre o património, o Adicional ao IMI e o problema de credibilidade 

que se está a criar devido aos atrasos na concessão de vistos de residência, ao abrigo 

do programa de Autorização de Residência para Atividades de Investimento (Vistos 

Gold), nomeadamente junto dos investidores chineses, que desconfiam da 

transparência e segurança deste mecanismo, são apontados como os principais 

fatores para que a performance não tenha ainda sido melhor. 
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1.3 EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE 

 
 

1.3.1 Enquadramento Geral 

A Montepio Valor gere, atualmente, oito Fundos de Investimento Imobiliário, sendo 

três Fundos de Investimento Imobiliário para Arrendamento Habitacional (FIIAH), 

quatro Fundos Fechados e um Fundo Aberto, em virtude de, em julho de 2016, ter 

deixado de ser a sociedade gestora de um Fundo Fechado (Predicaima). 

A evolução dos valores sob gestão observada é principalmente explicada pela redução 

do capital dos Fundos de Arrendamento MA II e MA III, ocorrida em 2015 e, em 2016, 

sobretudo pela transferência, no segundo semestre, da gestão do Fundo Predicaima 

para outra Entidade gestora, motivando a redução do montante sob gestão, de 

531.300.718 €, em junho de 2016, para 488.697.504 € em dezembro de 2016. 

 

Valores Líquidos sob Gestão (M€) 

 

 

Relativamente à distribuição por categoria de Fundos, de notar que a redução de 4% 

do peso relativo dos Fundos Fechados, pelo efeito da saída do Fundo Predicaima da 

esfera de gestão da Montepio Valor, foi compensada pelo aumento do peso dos FIIAH, 

os quais passaram de uma quota de 45% para 49%, mantendo o Fundo Aberto Valor 

Prime (anteriormente denominado Finipredial) um peso relativo na vizinhança de 42%. 

O gráfico seguinte apresenta esta realidade. 
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Desagregação por Categoria de Fundos  
dos Valores Líquidos sob Gestão (€) 

 

 
 

No final de 2016, a Montepio Valor ocupava a sexta posição no ranking das sociedades 

gestoras de fundos de investimento imobiliários, com uma quota de mercado de 

4,64%, tal como apresenta o quadro abaixo. 

 

Valores Líquidos sob Gestão por Sociedade Gestora (€) 

Soc. Gestora Dez. 2015 Dez. 2016 Quota de Mercado 

GNB - SGFII 1 299 081 763 1 406 402 642 13,36% 

Interfundos 1 359 883 324 1 324 092 082 12,58% 

Norfin 964 597 156 1 274 659 755 12,11% 

Fundger 1 205 842 832 949 631 361 9,02% 

Square Asset Management 847 678 115 842 958 008 8,01% 

Montepio Valor 566 269 918 488 697 504 4,64% 

Profile - SGFIM 572 244 413 438 991 598 4,17% 

Selecta 422 990 372 436 547 239 4,15% 

Santander Asset Management 478 947 202 431 538 747 4,10% 

Imofundos 465 387 683 412 364 159 3,92% 

Outros 3 008 056 822 2 523 455 348 23,97% 

Total 11 190 979 600 10 529 338 442 100% 
 

Fonte: APFIPP 

 

A decomposição dos valores globais por Fundo evidencia a redução de capital nos três 

FIIAH, num total de 14,2 M€, e no Fundo Valor Prime (anteriormente denominado 

Finipredial), de 32 M€, aproximadamente, em linha com o quadro legal em vigor e em 
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resultado da política seguida de convergência da valorização dos imóveis ao justo valor 

de mercado. Em paralelo, em consequência da transferência da gestão do Fundo 

Predicaima para outra Entidade no segundo semestre de 2016, observou-se uma 

redução de 36,225 m€, equivalente à totalidade do Fundo. No lado oposto, de destacar 

o aumento significativo do Fundinvest, de 6,5 M€ aproximadamente, correspondendo 

a uma variação homóloga de 27,45%. O quadro seguinte apresenta esta realidade. 

 

Evolução dos Valores Líquidos sob Gestão por Fundo (€) 

Fundo Dez. 2015 Dez. 2016 ∆  Homóloa 
Dez. 16/Dez. 15

Finipredial 236.193.471 € 204.203.901 € -13,54%

Predicaima 36.225.457 € - -

Portugal Estate Fund (PEF) 5.037.845 € 4.092.920 € -18,76%

Polaris 4.226.470 € 3.559.656 € -15,78%

Imomarvãs 7.280.649 € 7.137.627 € -1,96%

Montepio Arrendamento 84.785.727 € 79.841.955 € -5,83%

Montepio Arrendamento II 74.902.576 € 71.543.543 € -4,48%

Montepio Arrendamento III 93.736.114 € 87.880.874 € -6,25%

Fundinvest 23.881.609 € 30.437.028 € 27,45%

Total 566.269.918 € 488.697.504 € -13,70%  

Relativamente ao comissionamento originado pelos Fundos, gerador de proveitos à 

Montepio Valor, de notar a manutenção do peso relativo do Fundo Valor Prime (≈42%) 

e dos três Fundos de arrendamento, os quais, em conjunto, representam 53,6% do 

total das comissões recebidas. 

 

Comissões de Gestão por Fundo em 2016 (€) 

2016 
Comissão  Peso no  

Gestão Total (%) 

Valor Prime (antigo Finipredial) 1 923 143 41,97% 

Predicaima 40 800 0,89% 

Portugal Estate Fund (PEF) 30 000 0,65% 

Polaris 46 000 1,00% 

Imomarvãs 36 000 0,79% 

Montepio Arrendamento  815 207 17,79% 

Montepio Arrendamento II  734 490 16,03% 

Montepio Arrendamento III 907 052 19,79% 

Fundinvest 50 000 1,09% 

Total 4 582 692 100,00% 
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Em 2016, manteve-se a política de valorização do património imobiliário com o 

objetivo da convergência da valorização dos imóveis ao justo valor de mercado, facto 

que se mostrou determinante na performance observada. Não obstante, o Fundo 

aberto (Valor Prime) gerido pela Montepio Valor apresenta uma melhor performance, 

nos prazos mais longos, quando comparada com o referencial de mercado, neste 

contexto representado pelos índices da APFIPP. Ao nível dos Fundos fechados, 

destaque para o Montepio Arrendamento, no prazo a 5 anos, e, em particular, para o 

Fundinvest, que apresenta rendibilidades muito expressivas, em todo os prazos de 

análise apresentados. 

 

Rendibilidades Anualizadas dos Fundos e Índices de Mercado (%) 

Fundo 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 10 Anos 

Fundinvest 20,00% 17,33% 14,91% 12,07% 9,19% 
Valor Prime (antigo Finipredial) -2,36% -5,35% -4,63% -2,21% 0,68% 
Imomarvãs -1,94% -25,10% -24,85% -15,85% -8,42% 
Polaris -15,07% -28,32% -20,78% -13,43%     
Portugal Estates Fund -18,56% -10,35% -13,63% -12,38%     
Montepio Arrendamento  -5,59% -4,91% -3,73% -2,54%     
Montepio Arrendamento II -4,46% -3,79% -2,98%         
Montepio Arrendamento III -6,47% -5,59% -4,18%         

           

Índice Imobiliário APFIPP -2,17% -2,97% -3,06% -2,72% -0,52% 
Índice Fundos Abertos -1,72% -3,12% -3,18% -2,42% 0,08% 
Índice Fundos Fechados -3,81% -2,58% -2,75% -3,82% -2,72% 

 

Fonte: APFIPP 

 
 
1.3.2 Situação Financeira 
 

O total de Proveitos em 2016 foi de 5.003.343 €, representando uma variação 

homóloga de -34,99% quando comparado com 2015, explicada em grande medida 

pela diminuição da base geradora de proveitos (comissões de gestão), nomeadamente 

pela redução do capital dos FIIAH II e FIIAH III atrás referida. 

 

Decomposição dos Proveitos (€) 

Rubricas 
2015 2016   

Montante (€) (%) Montante (€) (%) ∆ (%) 

Juros e rendimentos similares 134 535 € 1,75% 41 975 € 0,84% -68,80% 
Rendimentos de Serviços e Comissões 7 320 550 € 95,11% 4 582 692 € 91,59% -37,40% 
Outros rendimentos e receitas 230 420 € 2,99% 374 225 € 7,48% 62,41% 

Reposições/Anulações de Provisões 11 112 € 0,14% 4 451 € 0,09% -59,94% 

Total dos Proveitos 7 696 617 € 100,00% 5 003 343 € 100,00% -34,99% 
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Os Custos totais do exercício de 2016 ascenderam a 3.769.964 €, tendo a redução ao 

nível dos Encargos com Serviços e Comissões (-380,8 m€) sido compensada pelo 

aumento dos Gastos Gerais Administrativos (333,6 m€) e dos Custos com Pessoal 

(64,1 m€), como evidencia o quadro seguinte. 

 

Decomposição dos Custos (€) 

Rubricas 
2015 2016   

Montante (€) (%) Montante (€) (%) ∆ (%) 

Juros  e encargos similares 0 € 0,00% 0 € 0,00% - 

Encargos com serviços e comissões 1 295 417 € 36,54% 914 586 € 24,26% -29,40% 

Outros encargos de exploração 40 984 € 1,16% 257 769 € 6,84% 528,95% 

Custos com o pessoal 746 264 € 21,05% 810 354 € 21,49% 8,59% 

Gastos gerais administrativos 1 437 288 € 40,54% 1 770 894 € 46,97% 23,21% 

Amortizações do exercício 17 201 € 0,49% 16 361 € 0,43% 4,88% 

Provisões do exercício 8 125 € 0,23% 0 € 0,00% -100,00% 

Total dos Custos 3 545 279 € 100,00% 3 769 964 € 100,00% 6,34% 

 

 

O Produto Bancário apurado no exercício foi de 3.826.536 €, cerca de 40% inferior ao 

do período homólogo, enquanto o resultado antes de impostos e interesses 

minoritários atingiu o valor de 1.233.378 €, inferior ao observado em 2015. A 

estimativa para os impostos, que incidem sobre os resultados correntes, foi de 

328.327 €. 

 

O Resultado Líquido do Exercício atingiu o montante de 908.981 €, valor inferior ao 

observado em 2015, de 3.116.702 €, representando uma significativa variação 

homóloga negativa, na ordem dos 71%. 

 

O gráfico seguinte apresenta a evolução nos últimos três anos findos em 2016, dos 

agregados Proveitos, Custos e Resultado Líquido. 
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Evolução dos Proveitos, Custos e Resultado Líquido (em €) 
 

 
 

O Ativo Líquido da Montepio Valor reduziu-se em cerca de 2,6 M€, atingindo o valor 

de 5.833.394€ no final do ano de 2016, sobretudo justificado pela diminuição da 

rubrica Aplicações em Instituições de Crédito em 2,9 M€ e 40%, respetivamente em 

termos absolutos e relativos, em comparação com o fecho de 2015. 

Relativamente ao Passivo, de referir a redução ao nível dos “Passivos por Impostos 

Correntes” relativamente ao período homólogo, fazendo com que o total do Passivo 

se reduzisse de 1.382.342 €, em 2015, para 679.325 €, no final de 2016. 

O Capital Próprio da Sociedade em 31 de dezembro de 2016 ascendia a 5.154.069 €, 

constituído por 1.550.000 € de Capital Social, por 2.695.088 € de Outras Reservas e 

Resultados Transitados e pelo Resultado do Exercício de 908.981 €. 

 

Evolução do Ativo, Passivo e Capital Próprio (milhares de €) 
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Relativamente aos Fundos Próprios da Sociedade, calculados de acordo com a 

Instrução 14/2015 do Banco de Portugal, salienta-se o facto de ultrapassarem 

largamente os requisitos de Fundos Próprios legalmente exigidos, com o diferencial a 

situar-se, a 31 de dezembro de 2016, em 2.923.753 €. 

 
 Evolução dos Fundos Próprios e Requisitos de Fundos Próprios (m€) 

 

 
 

 

 

1.3.3 Iniciativa Comercial 

 

Dando continuidade ao processo de alteração estratégica iniciado em 2014, no que 

respeita à política de arrendamento e venda de imóveis, o focus de 2016 centrou-se 

no reforçar desta orientação, consolidando processos e imprimindo uma abordagem 

comercial ao mercado mais proactiva. 

O resultado desta maior dinâmica comercial concretizou-se por um lado na 

manutenção das taxas de arrendamento dos diversos Fundos e, por outro lado, na 

materialização de oportunidades de vendas, numa ótica de rendibilização das 

carteiras.  

A evolução dos Arrendamentos é a que se apresenta na figura seguinte, donde se 

destaca a relativa estabilização do valor das frações arrendadas ao longo de 2016, 

bem como o aumento do número de frações arrendadas, passando de 1.255 em 2015, 

para 1.325 em 2016 (+5,6%). 
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Evolução dos Arrendamentos em Números e Valor (M€) 
 

 

 
 
Ao nível do volume de vendas, assinala-se o aumento homólogo (+16,5%), com o 

montante global a atingir 61,4 M€, correspondente a 368 frações, que compara com 

52,7 M€ e com 164 frações, em 2015. 

 
Evolução das Vendas em Números e Valor (M€) 
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1.3.4. Recursos Humanos e Organização 

 

O quadro de Montepio Valor tem vindo a ser ajustado em função das crescentes 

exigências, tendo fechado o ano de 2016 com um total de 34 Colaboradores, idêntico 

ao registado em 2015, sendo de salientar o reforço de competências técnicas pela 

integração de Colaboradores especializados nas áreas de Avaliação de Património, 

Gestão de Património e Sistemas de Informação e Controlo. 

 

O organograma da Montepio Valor não sofreu alterações em relação ao ano anterior, 

mantendo-se tal como a figura seguinte o apresenta. 

 

Organograma Montepio Valor 
 

CA

Administradores 
Delegados

Assessoria ao 
Conselho Secretariado

Gestão PatrimónioComercial Contabilidade  e 
BackOffice

Sistemas de 
Informação e 

Controlo

Apoio Jurídico e 
Cobrança

Avaliação de 
Património
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1.3.5 Sistemas de Informação e Controlo (SIC) 

 

Ao nível dos Sistemas de Informação e Controlo, o ano de 2016 foi essencialmente 

marcado pela aquisição e implementação de um novo software de gestão documental 

e de processos de negócio – filedoc – que, integrado com o sistema core de gestão da 

informação e contabilidade dos Fundos (SGC), proporcionará, em particular, uma 

resposta mais rápida e eficiente não só ao nível operacional dos processos, como ao 

nível da produção e controlo da informação de gestão. 

O ano de 2016 mostrou-se também consolidador de um conjunto de ferramentas de 

gestão interna e de relação com o mercado, com enfoque especial para o SGC e o 

Portal de Imóveis. Em complemento a este propósito, de salientar que foi possível 

disponibilizar a quase totalidade (96,5%) dos imóveis no Portal, em resultado de um 

esforço multidisciplinar significativo, de forma a poder potenciar o seu sítio da internet 

(www.habinet.com), ferramenta de exposição ao exterior por excelência do parque 

imobiliário gerido. 

 

 

1.3.6 Sistema de Gestão de Risco e Controlo Interno 

 

Não obstante a Montepio Valor se encontrar isenta da função de Auditoria Interna, 

esta é entregue ao Departamento de Auditoria Interna da Caixa Económica Montepio 

Geral no cumprimento das suas funções no sistema de controlo interno. 

Em paralelo, a Montepio Valor desenvolve um conjunto de ações com vista a uma 

progressiva otimização e integração do Sistema de Gestão de Risco e Controlo Interno, 

visando a mitigação dos principais riscos da sua atividade. 

Neste contexto, importa salientar o processo de relato sobre o sistema de controlo 

interno para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do 

terrorismo, o qual tem mostrado que as deficiências detetadas não constituem 

materialidade relevante, porquanto se vem revelando adequado ao normativo legal e 

regulamentar em vigor. 

No que respeita ao Relatório de Controlo Interno, também as deficiências notadas não 

só não têm apresentado materialidade relevante, como têm sido alvo das respetivas 

correções, na oportunidade. 

 

  

http://www.habinet.com/
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1.4 Resultados do Exercício e Proposta de 
aplicação de Resultados 

 
 

 

O Resultado Líquido do exercício de 2016 foi principalmente influenciado pela redução, 

em cerca de 2,7 m€, dos proveitos da Montepio Valor, por força da redução das 

comissões de gestão, sobretudo em consequência das reduções de capital dos FIIAH 

II e FIIAH III.      

Tendo em consideração as disposições legais e estatutárias em vigor, nomeadamente 

o número um do artigo 295º do Código das Sociedades Comerciais e o artigo 97º do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e das Sociedades Financeiras, o Conselho de 

Administração propõe a seguinte aplicação do Resultado Líquido apurado no exercício 

de 2016, no montante de 908.981 €:  

 

• Resultados Transitados: 681,00 €. 

• Dividendos: 908.300,00 €. 
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1.5 Nota Final 
 

 

O Conselho de Administração agradece o desempenho alcançado e a dedicação 

demonstrada por todos os Colaboradores da Montepio Valor, que foram determinantes 

para os resultados alcançados. 

Manifesta-se, ainda, o agradecimento pela colaboração das diversas entidades, na 

esfera pública e privada, que igualmente contribuíram para o bom desempenho da 

Sociedade, de entre as quais se destaca: 

• O Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ambos 

na qualidade de entidade supervisora. 

• A Caixa Económica Montepio Geral, na qualidade de entidade 

comercializadora dos Fundos geridos pela Sociedade. 

• A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios 

(APFIPP), pela sua atuação em defesa do mercado dos Fundos de 

Investimento Imobiliário. 

 

Lisboa, 17 de março de 2017 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

Administrador 

José António Gonçalves 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
 
 
 

Unidade Monetária : Euro

Notas 2016 2015 

Juros e rendimentos similares 2  41 975  134 535 

Margem financeira  41 975  134 535 

Rendimentos de serviços e comissões 3 4 582 692 7 320 550 
Encargos com serviços e comissões 3 ( 914 586) (1 295 417)
Outros resultados de exploração 4  116 456  189 436 

Total de proveitos operacionais 3 826 537 6 349 104 

Custos com pessoal 5  810 354  746 264 
Gastos gerais administrativos 6 1 770 894 1 437 287 
Amortizações do exercício 7  16 361  17 201 

Total de custos operacionais 2 597 609 2 200 752 

Provisões líquidas de reposições e anulações 8 ( 4 451) ( 2 987)

Resultado operacional 1 233 379 4 151 339 

Impostos
Impostos Correntes 15  328 327 1 029 820 
Impostos Diferidos 15 ( 3 929)  4 817 

Resultado líquido do exercício  908 981 3 116 702 

Outro rendimento integral do exercício - - 

Rendimento integral do exercício  908 981 3 116 702 

CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MONTEPIO VALOR - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
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Unidade Monetária : Euro

2016 2015 

Desvios actuariais do exercício 306 691 131 926 

Outro rendimento integral do exercício  306 691  131 926 

Resultado líquido do exercício  908 981 3 116 702 

Total de rendimento integral do exercício 1 215 672 3 248 628 

Items que não irão ser reclassificados para a demonstração 
    dos resultados

Montepio Valor - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

Demonstração Individual do Rendimento Integral
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
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BALANÇO

Unidade Monetária : Euro

31-12-2015

Notas Activo Bruto
Imparidades 

e 
amortizações

Activo 
Líquido

Activo 
Líquido

Activo

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 9   101 -   101   74 
Disponibilidades em outras instituições de crédito 10  364 139 -  364 139  303 872 
Aplicações em instituições de crédito 11 4 417 858 - 4 417 858 7 333 031 
Outros activos tangíveis 12  134 210  110 125  24 085  17 120 
Activos intangíveis 13  160 414  148 141  12 273  9 539 

14  36 746 -  36 746  36 746 

Activos por impostos diferidos 15  6 248 -  6 248  2 319 
Outros activos 16  971 944 -  971 944  733 540 

Total do Activo 6 091 660  258 266 5 833 394 8 436 241 

Passivo

Provisões 17 -  4 452 
Passivos por impostos correntes 15  115 495  882 447 
Outros passivos 18  563 830  495 444 

Total do Passivo  679 325 1 382 343 

Capital Próprio

Capital 19 1 550 000 1 550 000 
Outras reservas e resultados transitados 20 2 695 088 2 387 196 
Resultado líquido do exercício  908 981 3 116 702 

Total dos Capitais Próprios 5 154 069 7 053 898 

5 833 394 8 436 241 

CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MONTEPIO VALOR - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, S.A.

Balanço em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

31-12-2016

Investimentos em filiais, associadas e 
empreendimentos conjuntos
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Montepio Valor - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO ANO DE 2016
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

 

Unidade Monetária : Euro
Total dos 
Capitais 
Próprios

Capital Reserva 
legal

Outras 
Reservas

Resultados 
Acumulados

Saldos em 1 de Janeiro de 2015 8 885 270 1 550 000 1 550 000  743 501 5 041 769 

Outros movimentos registados 
directamente na situação líquida:

Desvios actuariais do exercício  131 926 - - -  131 926 

Resultado do exercício 3 116 702 - - - 3 116 702 

Total de ganhos e perdas 
reconhecidos no exercício

3 248 628 - - - 3 248 628 

Distribuição de resultados (5 080 000) - - - (5 080 000)

Aplicação de Resultados - - -  20 000 ( 20 000)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 7 053 898 1 550 000 1 550 000  763 501 3 190 397 

Outros movimentos registados 
directamente na situação líquida:  

Desvios actuariais do exercício  306 691 - - -  306 691 

Resultado do exercício  908 981 - - -  908 981 

Total de ganhos e perdas 
reconhecidos no exercício

1 215 672 - - - 1 215 672 

Distribuição de resultados (3 115 500) - - - (3 115 500)

Aplicação de Resultados - - - - - 

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 5 154 069 1 550 000 1 550 000  763 501 1 290 568 
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Unidade Monetária : Euro

2016 2015 

Fluxos de caixa de actividades operacionais

Juros recebidos  57 148  137 371 
Outros pagamentos e recebimentos (2 396 388) 2 686 180 

(2 339 240) 2 823 551 
(Aumentos) / diminuições de activos operacionais

Comissões 3 709 087 7 765 597 
Outros activos  27 287  21 710 

3 736 374 7 787 307 

(Aumentos) / diminuições de passivos operacionais
Recursos para com clientes (8 350 000) (1 188 687)
Recursos para com instituições de crédito 11 250 000 (2 073 669)
Outros ( 26 062) ( 487 334)

2 873 938 (3 749 690)

6 610 312 4 037 617 
Fluxos de caixa de actividades de financiamento

Distribuição de resultados 3 115 500 5 080 000 
Impostos 1 095 279 1 816 646 

(4 210 779) (6 896 646)

   Variação líquida em caixa e equivalentes  60 294 ( 35 478)

   Caixa e equivalentes no início do exercício  303 946  339 424 

   Variação líquida em caixa e equivalentes  60 294 ( 35 478)

   Caixa e equivalentes no fim do exercício  364 240  303 946 

   Caixa e equivalentes no fim do exercício engloba

   Caixa (nota 9)   101   74 

   Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 9)  364 139  303 872 

Caixa e equivalentes no fim do exercício  364 240  303 946 

CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Montepio Valor - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
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ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

 
 

1  Políticas contabilísticas 

a) Bases de apresentação 

A Montepio Valor - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (“Montepio 
Valor” ou “Sociedade”) foi constituída em 20 de Janeiro de 1997, com um capital 
social de Euros 374.098,42, tendo iniciado a sua actividade em 29 de Janeiro do 
mesmo ano e a Administração de fundos de investimento mobiliário em meados de 
Abril de 1997, com a designação de Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos 
Mobiliários, S.A.. 

Por escritura pública realizada em 18 de Novembro de 1998, procedeu ao reforço do 
capital social de Euros 374.098,42 para Euros 448.918,11. 

No dia 28 de Setembro de 2001, por força da redenominação e renominalização das 
acções que constituíam o capital social, procedeu ao aumento do capital por 
incorporação de Reservas livres, no montante de Euros 1.081,89 passando o mesmo 
a ser de Euros 450.000. 

No dia 29 de Setembro de 2004 foi outorgada a escritura pública de fusão, por 
incorporação, da Finimus – Sociedade Gestora de Fundos Imobiliários, S.A. e da 
Finipatrimónio – Sociedade Gestora de Patrimónios, S.A. na Finivalor. A fusão 
produziu efeitos jurídicos na data da escritura e efeitos contabilísticos e fiscais 
reportados a 1 de Janeiro de 2004, inclusive. Em consequência da fusão, a Finivalor 
assumiu a posição contratual das sociedades incorporadas em todos os contratos e 
relações jurídicas geradoras de direitos e obrigações, garantias reais ou especiais, 
resultantes ou não do exercício da actividade prosseguida pelas sociedades 
incorporadas. Os elementos do activo e do passivo das sociedades incorporadas 
foram transferidos para a Finivalor pelos mesmos valores contabilísticos pelos quais 
se encontravam registados naquelas sociedades. O capital foi aumentado em Euros 
1.550.000. O objecto social foi alterado, passando a ser “ a gestão de um ou mais 
organismos de investimento colectivo, incluindo fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário, nos termos que a lei permite, assim como a gestão discricionária e 
individualizada de carteiras por conta de outrem, com base em mandato conferido 
pelos investidores e ainda a consultoria para investimento. A sociedade pode, 
igualmente exercer outras actividades que sejam permitidas por lei ou venham a ser 
legalmente consentidas.” 

A 14 de Outubro de 2010 concretizou-se a OPA do Finibanco Holding, SGPS pela 
Associação Mutualista Montepio Geral. Nessas circunstâncias, a Finivalor passou a 
fazer parte do Grupo Montepio. 

Na sequência da aquisição da Finivalor pelo Grupo Montepio, entenderam os 
Conselhos de Administração da Montepio Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento, S.A., em 28 de Novembro de 2011 e da Finivalor – 
Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A., em sintonia com a estratégia do 
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Grupo nesta matéria, que faria sentido manter a gestão dos fundos mobiliários numa 
única entidade. 

Assim, quer através da mudança da sociedade gestora, quer através da fusão por 
incorporação, os fundos mobiliários anteriormente geridos pela Finivalor, passaram 
para a órbita da Montepio Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento, S.A., ficando os fundos imobiliários a cargo da Finivalor. 

Na sequência desta mudança, em 16 de Abril de 2012, o nome da sociedade foi 
alterado de Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. para Finivalor 
– Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.. 

Nesta mesma data, o objecto social da Finivalor foi alterado, passando a ser a 
“Administração dos participantes, de um ou mais fundos de investimento imobiliário, 
podendo também prestar serviços de consultadoria para investimento imobiliário, 
incluindo a realização de estudos e análises relativos ao mercado imobiliário e 
proceder à gestão individual de patrimónios imobiliários, em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis. A sociedade pode, igualmente exercer 
outras actividades que sejam permitidas por lei ou venham a ser legalmente 
consentidas”. 

Ainda nesta data, a Finivalor alterou a sua sede social, passando a mesma a ser na 
Rua de Santa Justa, 109 – 4º 1100-484 Lisboa. 

A 26 de Setembro de 2013 foram criados dois fundos fechados com a designação, 
Fundo de Investimento Imobiliário Montepio Arrendamento Habitacional II e Fundo 
de Investimento Imobiliário Montepio Arrendamento Habitacional III. 

Em Dezembro foi efetuado o aumento de capital no Fundo de Investimento Montepio 
Arrendamento Habitacional I. 

Em Janeiro de 2014, a Finivalor alterou a sua designação para Montepio Valor – 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. Ainda nesta data, a Montepio 
Valor alterou a sua sede social, passando a mesma a ser na Avenida de Berna nº 10 
– 1º 1050-040 Lisboa. De referir que a 3 de Setembro de 2013, o Finibanco Holding 
S.G.P.S., S.A. alterou a sua designação para Montepio Holding, S.G.P.S., S.A. 

A Sociedade é detida de forma directa pelo Montepio Holding, S.G.P.S., S.A. e 
indirecta pela Caixa Económica Montepio Geral, sendo consolidada por esta última 
pelo método integral. 

A totalidade das acções representativas do capital social, 310.000, com um valor 
nominal de 5 euros cada, são detidas na totalidade pela Montepio Holding, S.G.P.S., 
S.A., acionista única. 
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Em 31 de dezembro de 2016 os fundos imobiliários geridos pela Montepio Valor são 
os seguintes: 

Fundos abertos Data de constituição 

Valor Prime (Finipredial) 14 de Abril de 1997 

Fundos fechados  

Imomarvãs   12 de Dezembro de 2006 

Portugal Estates Fund 3 de Outubro de 2007 

Polaris 22 de Dezembro de 2009 

Montepio Arrendamento I 15 de Junho de 2011 

Montepio Arrendamento II 26 de Setembro de 2013 

Montepio Arrendamento III 26 de Setembro de 2013 

Fundinvest 21 de Maio de 2004 

 

No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu 
e do Conselho de 19 de Julho de 2002 e do Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2005, 
as demonstrações financeiras da Sociedade são preparadas de acordo com as Normas 
de Contabilidade Ajustadas emitidas pelo Banco de Portugal que têm como base a 
aplicação das Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) em vigor e 
adoptadas pela União Europeia, com excepção das matérias definidas nos n.º 2º e 
3º do Aviso n.º 1/2005 e n.º 2 do Aviso n.º 4/2005 do Banco de Portugal (“NCA's”). 
As NCA's incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”) bem como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”) e pelos respectivos órgãos antecessores com 
excepção dos aspectos já referidos definidos nos Avisos n.º 1/2005 e n.º 4/2005 do 
Banco de Portugal: i) valorimetria e provisionamento do crédito concedido, 
relativamente ao qual se manterá o actual regime, ii) benefícios aos empregados, 
através do estabelecimento de um período para diferimento do impacto contabilístico 
decorrente da transição para os critérios da IAS 19 e iii) restrição de aplicação de 
algumas opções previstas nas IAS/IFRS.  

As demonstrações financeiras agora apresentadas foram aprovadas em 19 de Abril 
de 2017. As demonstrações financeiras são apresentadas em Euros arredondados ao 
Euro mais próximo. 

Todas as referências deste documento a quaisquer normativos reportam sempre à 
respectiva versão vigente. 

As demonstrações financeiras da Sociedade para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 foram preparadas em conformidade com as NCA's emitidas pelo 
Banco de Portugal e em vigor nessa data. 

A Sociedade adoptou as IFRS e interpretações de aplicação obrigatória para os 
exercícios que se iniciaram em ou após 1 de janeiro de 2016, tal como referido na 
nota 25. 
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As políticas contabilísticas apresentadas nesta nota foram aplicadas de forma 
consistente com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do 
exercício anterior. 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo 
histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos financeiros 
derivados, activos financeiros e passivos financeiros reconhecidos ao justo valor 
através de resultados e activos financeiros disponíveis para venda, excepto aqueles 
para os quais o justo valor não está disponível. Os activos financeiros e passivos 
financeiros que se encontram cobertos no âmbito da contabilidade de cobertura são 
apresentados ao justo valor relativamente ao risco coberto. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as NCA’s requer que o 
Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que 
afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, 
proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na 
experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as 
circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e 
passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice de 
julgamento ou complexidade ou para as quais os pressupostos e estimativas são 
considerados significativos são apresentados na política contabilística descrita na 
nota 1 m). 

b) Desreconhecimento 

A Montepio Valor desreconhece ativos financeiros quando expiram todos os direitos 
aos fluxos de caixa futuros. Numa transferência de ativos, o desreconhecimento 
apenas pode ocorrer quando substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos 
financeiros foram transferidos ou a Sociedade não mantém controlo dos mesmos.  

A Sociedade procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes 
são cancelados ou extintos. 

c) Investimentos em associadas 

Os investimentos em associadas são contabilizados nas demonstrações financeiras 
da Sociedade ao seu custo histórico deduzido de quaisquer perdas por imparidade. 

As empresas associadas são entidades nas quais a Montepio Valor tem influência 
significativa mas não exerce controlo sobre a sua política financeira e operacional. 
Presume-se que a Montepio Valor exerce influência significativa quando detém o 
poder de exercer mais de 20% dos direitos de voto da associada. Caso a Montepio 
Valor detenha, directa ou indirectamente, menos de 20% dos direitos de voto, 
presume-se que a Montepio Valor não possui influência significativa, excepto quando 
essa influência possa ser claramente demonstrada. 

Imparidade 

O valor recuperável dos investimentos em associadas é avaliado anualmente, 
independentemente da existência de indicadores de imparidade. As perdas de 
imparidade são apuradas tendo por base a diferença entre o valor recuperável dos 
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investimentos em associadas e o seu valor contabilístico. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo 
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do 
montante da perda estimada, num período posterior. O valor recuperável é 
determinado com base no maior entre o valor em uso dos ativos e o justo valor 
deduzido dos custos de venda, sendo calculado com recurso a metodologias de 
avaliação, suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as 
condições de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio. 

d) Locação financeira 

Na óptica do locatário os contratos de locação financeira são registados na data do 
seu início como activo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, que é 
equivalente ao valor actual das rendas de locação vincendas. As rendas são 
constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os 
encargos financeiros são imputados ao exercício durante o prazo de locação, a fim 
de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada exercício. 

e) Reconhecimento de juros 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros activos e passivos 
mensurados ao custo amortizado são reconhecidos nas rubricas de juros e 
rendimentos similares ou juros e encargos similares (margem financeira), pelo 
método da taxa de juro efectiva. Os juros à taxa efectiva de activos financeiros 
disponíveis para venda também são reconhecidos em margem financeira assim como 
dos activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

A taxa de juro efectiva corresponde à taxa que desconta os pagamentos ou 
recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro 
(ou, quando apropriado, por um período mais curto) para o valor líquido actual de 
balanço do activo ou passivo financeiro. 

Para a determinação da taxa de juro efectiva, a Sociedade procede à estimativa dos 
fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento 
financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não considerando 
eventuais perdas por imparidade. O cálculo inclui as comissões pagas ou recebidas 
consideradas como parte integrante da taxa de juro efectiva, custos de transação e 
todos os prémios ou descontos diretamente relacionados com a transação, excepto 
para activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os 
quais foram reconhecidas perdas por imparidade, os juros registados em resultados 
são determinados com base na taxa de juro utilizada para desconto de fluxos de 
caixa futuros na mensuração da perda por imparidade. 

Especificamente no que diz respeito à política de registo dos juros de crédito vencido 
são considerados os seguintes aspectos: 

- os juros de créditos vencidos com garantias reais até que seja atingido o limite de 
cobertura prudentemente avaliado são registados por contrapartida de resultados de 
acordo com a IAS 18 no pressuposto de que existe uma razoável probabilidade da 
sua recuperação; e 

- os juros já reconhecidos e não pagos relativos a crédito vencido há mais de 90 dias 
que não estejam cobertos por garantia real são anulados, sendo os mesmos apenas 
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reconhecidos quando recebidos por se considerar, no âmbito da IAS 18, que a sua 
recuperação é remota. 

Para os instrumentos financeiros derivados, com excepção daqueles que forem 
classificados como instrumentos de cobertura do risco de taxa de juro, a componente 
de juro não é autonomizada das alterações no seu justo valor, sendo classificada 
como Resultados de operações de negociação e cobertura. Para derivados de 
cobertura do risco de taxa de juro e associados a activos financeiros ou passivos 
financeiros reconhecidos na categoria de Fair Value Option, a componente de juro é 
reconhecida em juros e rendimentos similares ou em juros e encargos similares 
(margem financeira). 

f) Reconhecimento de proveitos resultantes de serviços e comissões 

Os proveitos resultantes de serviços e comissões são reconhecidos de acordo com os 
seguintes critérios: 

- quando são obtidos à medida que os serviços são prestados, o seu reconhecimento 
em resultados é efectuado no período a que respeitam; ou 

- quando resultam de uma prestação de serviços, o seu reconhecimento é efectuado 
quando o referido serviço está concluído; e 

- quando são uma parte integrante da taxa de juro efectiva de um instrumento 
financeiro, os proveitos resultantes de serviços e comissões são registados em 
margem financeira. 

g) Outros ativos tangíveis 

Os outros ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 
das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Os custos 
subsequentes são reconhecidos como um ativo separado apenas se for provável que 
deles resultarão benefícios económicos futuros para a Montepio Valor. As despesas 
com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são 
incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com 
os seguintes períodos de vida útil esperada: 

  Número de anos 
 
 Máquinas, aparelhos e ferramentas 5 a 8 
 Mobiliário e material 4 a 10 
       Equipamento informático

 3 
 Outro equipamento 8 
 

Sempre que exista uma indicação de que um ativo fixo tangível possa ter imparidade, 
é efectuada uma estimativa do seu valor recuperável, devendo ser reconhecida uma 
perda por imparidade sempre que o valor líquido desse activo exceda o valor 
recuperável. 
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O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor 
deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base 
no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros que se espera vir a obter com o 
uso continuado do ativo e da sua alienação no final da vida útil. 

As perdas por imparidade de ativos fixos tangíveis são reconhecidas em resultados 
do exercício. 

h) Ativos intangíveis 

Software 

A Montepio Valor regista em ativos intangíveis os custos associados ao software 
adquirido a entidades terceiras e procede à sua amortização linear pelo período de 
vida útil estimado entre 3 e 6 anos. A Sociedade não capitaliza custos gerados 
internamente relativos ao desenvolvimento de software. 

i) Caixa e equivalentes de caixa 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a caixa e seus equivalentes 
englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a 
partir da data da contratação, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em outras 
instituições de crédito. 

A caixa e equivalentes de caixa excluem os depósitos de natureza obrigatória 
realizados junto de Bancos Centrais. 

j) Benefícios dos empregados 

Plano de benefícios definido 

Decorrente da assinatura do Acordo Colectivo de Trabalho (‘ACT’) e subsequentes 
alterações, a Montepio Valor constituiu um fundo de pensões tendo em vista 
assegurar a cobertura das responsabilidades assumidas para com pensões de 
reforma por velhice, invalidez, sobrevivência, benefícios de saúde e subsídio de 
morte. 

A partir de 1 de Janeiro de 2011, os empregados bancários foram integrados no 
Regime Geral da Segurança Social, que passou a assegurar a protecção dos 
colaboradores nas eventualidades de maternidade, paternidade, adopção e ainda de 
velhice, permanecendo sob a responsabilidade dos bancos a protecção na doença, 
invalidez, sobrevivência e morte (Decreto-Lei n.º 1-A/2011, de 3 de Janeiro). 

A taxa contributiva é de 26,6% cabendo 23,6% à entidade empregadora e 3% aos 
trabalhadores, em substituição da Caixa de Abono de Família dos Empregados 
Bancários (CAFEB) que foi extinta por aquele mesmo diploma. Em consequência 
desta alteração o direito à pensão dos empregados no activo passou a ser coberto 
nos termos definidos pelo Regime Geral da Segurança Social, tendo em conta o 
tempo de serviço prestado desde 1 de Janeiro de 2011 até à idade da reforma, 
passando os bancos a suportar o diferencial necessário para a pensão garantida nos 
termos do Acordo Colectivo de Trabalho. 

Na sequência da aprovação pelo Governo do Decreto-Lei n.º 127/2011, que veio a 
ser publicado em 31 de Dezembro, foi estabelecido um Acordo Tripartido entre o 
Governo, a Associação Portuguesa de Bancos e os Sindicatos dos trabalhadores 
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bancários sobre a transferência para a esfera da Segurança Social, das 
responsabilidades das pensões em pagamento dos reformados e pensionistas a 31 
de Dezembro de 2011. 

Este decreto estabeleceu que as responsabilidades a transferir correspondiam às 
pensões em pagamento em 31 de Dezembro de 2011, a valores constantes (taxa de 
actualização 0%) na componente prevista no Instrumento de Regulação Colectiva de 
Trabalho (“IRCT”) dos reformados e pensionistas. As responsabilidades relativas às 
actualizações das pensões, a benefícios complementares, às contribuições para os 
SAMS sobre as pensões de reforma e sobrevivência, ao subsídio de morte e à pensão 
de sobrevivência diferida continuaram a cargo das Instituições. 

O cálculo actuarial é efectuado com base no método de crédito da unidade projetada 
e utilizando pressupostos actuariais e financeiros de acordo com os parâmetros 
exigidos pela IAS 19.  

As responsabilidades da Sociedade com pensões de reforma são calculadas 
anualmente, em 31 de Dezembro de cada ano. 

A cobertura das responsabilidades é assegurada através de um fundos de pensões 
geridos pela Futuro – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

A responsabilidade líquida da Sociedade relativa ao plano de pensões de benefício 
definido e outros benefícios é calculada separadamente para cada plano através da 
estimativa do valor de benefícios futuros que cada colaborador deve receber em troca 
pelo seu serviço no período corrente e em períodos passados. O benefício é 
descontado de forma a determinar o seu valor actual, sendo aplicada a taxa de 
desconto correspondente à taxa de obrigações de alta qualidade de sociedades com 
maturidade semelhante à data do termo das obrigações do plano. A responsabilidade 
líquida é determinada após a dedução do justo valor dos activos do Fundo de 
Pensões. 

O proveito/custo de juros com o plano de pensões é calculado pela Sociedade 
multiplicando o ativo/responsabilidade líquido com pensões de reforma 
(responsabilidades deduzidas do justo valor dos ativos do fundo) pela taxa de 
desconto utilizada para efeitos da determinação das responsabilidades com pensões 
de reforma e atrás referida. Nessa base, o proveito/custo líquido de juros inclui o 
custo dos juros associado às responsabilidades com pensões de reforma e o 
rendimento esperado dos ativos do fundo, ambos mensurados com base na taxa de 
desconto utilizada no cálculo das responsabilidades. 

 Os ganhos e perdas de remensuração, nomeadamente (i) os ganhos e perdas 
atuariais, resultantes das diferenças entre os pressupostos atuariais utilizados e os 
valores efetivamente verificados (ganhos e perdas de experiência) e das alterações 
de pressupostos atuariais e (ii) os ganhos e perdas decorrentes da diferença entre o 
rendimento esperado dos ativos do fundo e os valores obtidos, são reconhecidos por 
contrapartida de capital próprio na rubrica de outro rendimento integral. 
  A Montepio Valor reconhece na sua demonstração dos resultados um valor total 
líquido que inclui (i) o custo do serviço corrente, (ii) o proveito/custo líquido de juros 
com o plano de pensões, (iii) o efeito das reformas antecipadas, (iv) custos com 
serviços passados e (v) os efeitos de qualquer liquidação ou corte ocorridos no 
exercício. Os encargos com reformas antecipadas correspondem ao aumento de 
responsabilidades decorrente da reforma ocorrer antes do empregado atingir a idade 
da reforma. 
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Outros benefícios que não de pensões, nomeadamente os encargos de saúde dos 
colaboradores na situação de reforma e benefícios atribuíveis ao cônjuge e 
descendentes por morte são igualmente considerados no cálculo das 
responsabilidades. 

Os pagamentos aos fundos são efectuados anualmente pela Sociedade de acordo 
com um plano de contribuições determinado de forma a assegurar a solvência do 
fundo. O financiamento mínimo das responsabilidades é de 100% para as pensões 
em pagamento e 95% para os serviços passados do pessoal no activo. 

Remunerações variáveis aos empregados e órgãos de administração (bónus) 

De acordo com a IAS 19 – Benefícios dos empregados, as remunerações variáveis 
(participação nos lucros, prémios e outras) atribuídas aos empregados e aos 
membros dos órgãos de administração são contabilizadas em resultados do exercício 
a que respeitam. 

k) Impostos sobre lucros 

A Montepio Valor passa a estar sujeita ao regime estabelecido no Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (“CIRC”). Adicionalmente são registados 
impostos diferidos resultantes das diferenças temporárias entre os resultados 
contabilísticos e os resultados fiscalmente aceites para efeitos de IRC sempre que 
haja uma probabilidade razoável de que tais impostos venham a ser pagos ou 
recuperados no futuro. 

Os impostos sobre lucros registados em resultados incluem o efeito dos impostos 
correntes e impostos diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos 
resultados, excepto quando relacionado com itens que sejam movimentados em 
capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios. Os 
impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios decorrentes da reavaliação de 
activos financeiros disponíveis para venda e de derivados de cobertura de fluxos de 
caixa são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que forem 
reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

Os impostos correntes correspondem ao valor que se apura relativamente ao 
rendimento tributável do exercício, utilizando a taxa de imposto em vigor ou 
substancialmente aprovada pelas autoridades à data de balanço e quaisquer 
ajustamentos aos impostos de exercícios anteriores. 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base 
no balanço, sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos 
ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou 
substancialmente aprovadas à data de balanço e que se espera que venham a ser 
aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis com excepção dos ativos intangíveis sem vida finita, não 
dedutível para efeitos fiscais, das diferenças resultantes do reconhecimento inicial de 
activos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal, e de 
diferenças relacionadas com investimentos em subsidiárias na medida em que não 
seja provável que se revertam no futuro. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos quando é provável a existência de 
lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para 
efeitos fiscais (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 
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A Montepio Valor procede, conforme estabelecido na IAS 12, parágrafo 74, à 
compensação dos ativos e passivos por impostos diferidos sempre que: (i) tenha o 
direito legalmente executável de compensar activos por impostos correntes e 
passivos por impostos correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se 
relacionarem com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade 
fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis que 
pretendam liquidar passivos e activos por impostos correntes numa base líquida, ou 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada exercício futuro 
em que os passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que sejam liquidados 
ou recuperados. 

l) Provisões 

São reconhecidas provisões quando (i) a Sociedade tem uma obrigação presente 
(legal ou decorrente de práticas passadas ou políticas publicadas que impliquem o 
reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) seja provável que o seu pagamento 
venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa 
obrigação. 

A mensuração das provisões tem em conta os princípios definidos na IAS 37 no que 
respeita à melhor estimativa do custo expectável, ao resultado mais provável das 
acções em curso e tendo em conta os riscos e incertezas inerentes ao processo. Nos 
casos em que o efeito do desconto é material, a provisão corresponde ao valor actual 
dos pagamentos futuros esperados, descontados a uma taxa que considera o risco 
associado à obrigação. 

As provisões são revistas no final de cada data de reporte e ajustadas para reflectir 
a melhor estimativa, sendo revertidas por contrapartida de resultados na proporção 
dos pagamentos que não sejam prováveis. 

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização para as obrigações para 
as quais foram inicialmente constituídas ou nos casos em que estas deixem de se 
observar. 

m) Estimativas contabilísticas na aplicação das políticas contabilísticas 

As IFRS estabelecem um conjunto de tratamentos contabilísticos que requerem que 
o Conselho de Administração utilize o julgamento e faça as estimativas necessárias 
de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado. As principais 
estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios 
contabilísticos pela  Sociedade são analisadas nos parágrafos seguintes, no sentido 
de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados 
da Sociedade e a sua divulgação. 

Considerando que em algumas situações as normas contabilísticas permitem um 
tratamento contabilístico alternativo em relação ao adoptado pelo Conselho de 
Administração, os resultados reportados pela Sociedade poderiam ser diferentes caso 
um tratamento distinto fosse escolhido. O Conselho de Administração considera que 
os critérios adotados são apropriados e que as demonstrações financeiras 
apresentam de forma adequada a posição financeira da Sociedade e das suas 
operações em todos os aspectos materialmente relevantes. 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para 
assistir o leitor no entendimento das demonstrações financeiras e não têm intenção 
de sugerir que outras alternativas ou estimativas possam ser mais apropriadas. 
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Imparidade para investimentos em associadas 

A Sociedade avalia anualmente o valor recuperável dos investimentos em associadas, 
independentemente da existência de indicadores de imparidade. As perdas de 
imparidade são apuradas tendo por base a diferença entre o valor recuperável dos 
investimentos em associadas e o seu valor contabilístico. As perdas por imparidade 
identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo 
subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do 
montante da perda estimada, num exercício posterior.  

O valor recuperável é determinado com base no maior entre o valor em uso dos 
activos e o justo valor deduzido dos custos de venda, sendo calculado com recurso a 
metodologias de avaliação, suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, 
considerando as condições de mercado, o valor temporal e os riscos de negócio, os 
quais requerem a utilização de determinados pressupostos ou julgamento no 
estabelecimento de estimativas de justo valor.  

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas 
poderiam resultar num nível diferente de perdas por imparidade reconhecidas, com 
o consequente impacto nos resultados da Sociedade. 

Impostos sobre os lucros 

Para determinar o montante global de impostos sobre os lucros foi necessário efetuar 
determinadas interpretações e estimativas. Existem diversas transações e cálculos 
para os quais a determinação dos impostos a pagar é incerta durante o ciclo normal 
de negócios. 

Outras interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente de 
impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no exercício. 

As Autoridades Tributária e Aduaneira Portuguesa têm a possibilidade de rever o 
cálculo da matéria colectável efectuado pela Sociedade durante um período de quatro 
anos, exceto em caso de ter sido efetuada qualquer dedução ou crédito de imposto 
em que o período é do exercício desse direito. Desta forma, é possível que haja 
correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na 
interpretação da legislação fiscal, que pela sua probabilidade, o Conselho de 
Administração considera que não terão efeito materialmente relevante ao nível das 
demonstrações financeiras. 

Pensões e outros benefícios dos empregados 

A determinação das responsabilidades pelo pagamento de pensões requer a utilização 
de pressupostos e estimativas, incluindo a utilização de projeções atuariais, 
rendibilidade estimada dos investimentos e outros fatores que podem ter impacto 
nos custos e nas responsabilidades do plano de pensões. 

Alterações a estes pressupostos poderiam ter um impacto significativo nos valores 
determinados. 
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2 Margem financeira 
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue:  
 

2016 (€) 2015 (€)

Juros e rendimentos similares

Disponibilidades em outras instituições de crédito  821  7 
Aplicações em instituições de crédito 41 154 134 528 

41 975 134 535  
 
 

3 Rendimentos de serviços e comissões 
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue:  
 

2016 (€) 2015 (€)

Rendimentos de serviços e comissões
Serviços prestados 4 582 692 7 320 550 

4 582 692 7 320 550 

Encargos com serviços e comissões
Operações realizadas por terceiros  810 863 1 248 661 
Serviços bancários prestados por terceiros  2 065  3 297 
Outras comissões pagas  101 658  43 459 

 914 586 1 295 417 

Resultados líquidos de serviços e comissões 3 668 106 6 025 133  
 

A rubrica Serviços prestados regista o valor cobrado aos fundos sob gestão da 
Sociedade. 
 
A rubrica Operações realizadas por terceiros regista as comissões suportadas pela 
Sociedade no âmbito da angariação de clientes através da rede de balcões da Caixa 
Económica Montepio Geral. 
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4 Outros resultados de exploração 
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue: 
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Outros proveitos de exploração
Ganhos em activos não financeiros - 12 000 
Outros ganhos e rendimentos operacionais 374 225 218 420 

374 225 230 420 
Outros custos de exploração:

Outros encargos e gastos operacionais 248 914 32 332 
Quotizações e donativos 7 125 7 050 
Outros impostos 1 730 1 602 

257 769 40 984 

116 456 189 436  
 

5 Custos com o pessoal 
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue: 
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Remunerações
Dos orgãos de gestão e fiscalização 2 050 15 070 
Remuneração de Empregados 610 567 542 827 

Encargos Sociais Obrigatórios
Encargos relativos a remunerações 171 833 150 632 
Outros encargos sociais obrigatórios 4 452 4 041 
Encargos relativos ao Fundo de Pensões (nota 22) (24 074) 17 215 
Outros custos com o pessoal 45 526 16 479 

810 354 746 264 

 
 
 

O efectivo médio anual de trabalhadores ao serviço, por categorias é apresentado 
como segue: 
 

 

2016 2015

Administração 1 2
Técnicos 14 11
Administrativos 9 3

24 16  
 
As remunerações com os órgãos de gestão correspondem a remunerações e outros 
benefícios a curto prazo atribuídos ao Conselho de Administração da Montepio Valor, 
que ascendem a Euros 2.050 (2015: Euros 15.070).  
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6 Gastos gerais administrativos 
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue: 
 

 
 
 
A Montepio Valor possui diversos contratos de locação operacional de viaturas. Os 
pagamentos efectuados no âmbito desses contratos de locação são reconhecidos nos 
resultados no decurso da vida útil do contrato. Os pagamentos futuros mínimos 
relativos aos contratos de locação operacional não revogáveis, por maturidade, são 
os seguintes: 
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Viaturas
Até 1 ano  15 180  2 833
Entre 1 e 3 anos  87 254  47 871
Mais de 3 anos  23 357  29 724

 125 791  80 428  
 

 
Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica Serviços especializados inclui Euros 101.564 
(2015: Euros 150.719) relativos a custos de informática e custos de auditoria de 
Euros 6.150 (incluindo IVA) (2015: Euros 6.150). 
 
A rubrica Outros serviços de terceiros inclui Euros 384.833 (2015: Euros 14.706) 
relativos a custos de cedência de pessoal do MGAI, ACE. 

 
 

 
 
 
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Com fornecimentos
Água, energia e combustíveis  17 867  15 087 
Material de consumo corrente  5 806  10 783 
Publicações  1 130  1 735 
Material de Higiene e limpeza   433   414 
Outros fornecimentos de terceiros  7 534  5 951 

 32 770  33 970 
Com serviços

Rendas e alugueres  34 823  96 715 
Comunicações  31 875  26 612 
Deslocações, estadas e representação  21 485  26 195 
Publicidade e edição de publicações  4 674  14 667 
Conservação e reparação  10 523  9 388 
Formação de pessoal  2 206  4 960 
Seguros  12 163  13 630 
Serviços especializados  271 015  303 959 
Outros serviços de terceiros 1 349 360  907 191 

1 738 124 1 403 317 

1 770 894 1 437 287 
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7 Amortizações do exercício  
 
O valor desta rubrica é apresentado como segue: 

 
2016 (€) 2015 (€)

Activos Intangiveis:
Software  6 971  6 026

 6 971  6 026

Outros activos tangiveis:
Mobiliário e material   807   995
Equipamento Informático  8 583  10 180

 9 390  11 175

 16 361  17 201

 
 
 

8 Provisões líquidas de reposições e anulações 
 

O valor desta rubrica é apresentado como segue: 
 
 

 

2016 (€) 2015 (€)

Dotação do exercicio -  8 125 
Reversão do exercicio ( 4 451) ( 11 112)

( 4 451) ( 2 987)

 
 
 
 

9 Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais 
 
Esta rubrica é apresentada como segue: 
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais  101  74 

 101  74 
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10 Disponibilidades em outras instituições de crédito 
 
Esta rubrica é apresentada como segue: 
 

2016 (€) 2015 (€)

Disponibilidades sobre Instituições de Crédito no país
Caixa Económica Montepio Geral 364 139 303 872 

364 139 303 872 

 
 

11 Aplicações em instituições de crédito 
 
Esta rubrica é apresentada como segue: 

 
2016 (€) 2015 (€)

Aplicações em instituições de crédito no país
Depósitos 4 417 858 7 333 031 

4 417 858 7 333 031 
 

 
 
A rubrica Aplicações em instituições de crédito no país, diz respeito a depósitos a 
prazo junto da Caixa Económica Montepio Geral com o valor nominal de Euros 
4.400.000 (2015: Euros 7.300.000). 
 
Em 31 de Dezembro de 2016, vencem juros à taxa média anual de 0,83% (2015: 
0,95%). 
 
A análise da rubrica Aplicações em Instituições de Crédito pelo período remanescente 
das operações é como segue:  
 
 

2016 (€) 2015 (€)

Até 3 meses 1 204 476 3 310 098 
3 a 6 meses 1 704 536 1 510 175 
6 meses a 1 ano 1 508 846 2 512 758 

4 417 858 7 333 031  
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12 Outros activos tangíveis  
 
Esta rubrica é apresentada como segue:  
 

2016 (€) 2015 (€)

Custos:

Obras em imóveis arrendados  26 221  26 221 
Mobiliário e Material  9 206  9 206 
Máquinas e Ferramentas  2 295  2 295 
Equipamentos Informáticos  85 077  79 327 
Equipamento de segurança   806   806 

Activos tangíveis em curso  10 605 - 

 134 210  117 855 

Amortizações acumuladas:

Relativas ao exercício corrente ( 9 390) ( 11 175)
Relativas a exercícios anteriores ( 100 735) ( 89 560)

( 110 125) ( 100 735)

 24 085  17 120  
 
 

Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o exercício de 2016, são 
apresentados como segue: 

 

Saldo em 1 
de Janeiro 

(€)

Aquisições/ 
Dotações 

(€)

Abates  
(€)

Transfer.  
(€)

Saldo em 31 
de Dezembro 

(€)

Custo

Obras em imóveis arrendados  26 221 - - -  26 221 
Mobiliário e Material  9 206 - - -  9 206 
Máquinas e Ferramentas  2 295 - - -  2 295 
Equipamentos Informáticos  79 327 - -  5 750  85 077 
Equipamento de segurança   806 - - -   806 
Activos tangíveis em curso -  16 355 - ( 5 750)  10 605 

 117 855  16 355 - -  134 210 

Amortizações acumuladas

Obras em imóveis arrendados ( 26 221) - - - ( 26 221)
Mobiliário e Material ( 5 310) (  807) - - ( 6 117)
Máquinas e Ferramentas ( 2 295) - - - ( 2 295)
Equipamentos Informáticos ( 66 103) ( 8 583) - - ( 74 686)
Equipamento de segurança (  806) - - - (  806)

( 100 735) ( 9 390) - - ( 110 125)

 17 120  24 085 

 
 

 
Os movimentos da rubrica Outros activos tangíveis, durante o exercício de 2015, são 
apresentados como segue: 
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Saldo em 1 
de Janeiro 

(€)

Aquisições/ 
Dotações 

(€)

Abates  
(€)

Transfer.  
(€)

Saldo em 31 
de Dezembro 

(€) 

Custo

Obras em imóveis arrendados  26 221 - - -  26 221 
Mobiliário e Material  7 022  2 184 - -  9 206 
Máquinas e Ferramentas  2 295 - - -  2 295 
Equipamentos Informáticos  77 179  7 011  4 863 -  79 327 
Material de Transporte  40 176 -  40 176 - - 
Equipamento de segurança   806 - - -   806 

 153 699  9 195  45 039 -  117 855 

Amortizações acumuladas

Obras em imóveis arrendados ( 26 221) - - - ( 26 221)
Mobiliário e Material ( 4 315) (  995) - - ( 5 310)
Máquinas e Ferramentas ( 2 295) - - - ( 2 295)
Equipamentos Informáticos ( 60 787) ( 10 180)  4 864 - ( 66 103)
Material de Transporte ( 40 175) -  40 175 - - 
Equipamento de segurança (  806) - - - (  806)

( 134 599) ( 11 175)  45 039 - ( 100 735)

 19 100  17 120 

 
 
 
 

13 Activos intangíveis 
 
Esta rubrica é apresentada como se segue: 
 

2016 (€) 2015 (€)

Custos

Software 160 414 150 709 

160 414 150 709 

Amortizações acumuladas:

Relativas ao exercício corrente (6 971) (6 026)
Relativas a exercícios anteriores (141 170) (135 144)

(148 141) (141 170)

12 273 9 539 
 

 
 
 
 
 
 
Os movimentos da rubrica Activos Intangíveis, durante o exercício de 2016, são 
analisados como segue: 
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Saldo em 1 de 
Janeiro 

(€)

Aquisições/
Dotações 

(€)

Abates  
(€)

Reg.
(€)

Saldo em 31 
de Dezembro 

(€)

Custo:

Software  150 709  9 705 - -  160 414 
 150 709  9 705 - -  160 414 

Amortizações 
acumuladas:

Software ( 141 170) ( 6 971) - ( 148 141)
( 141 170) ( 6 971) - - ( 148 141)

 9 539  12 273 

 
 

Os movimentos da rubrica Activos Intangíveis, durante o exercício de 2015, são 
analisados como segue: 

 

 
 

14 Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos 
conjuntos 

 
Esta rubrica é apresenta como segue: 
 

2016 (€) 2015 (€)

Investimentos em filiais, associadas 
  e empreendimentos conjuntos

   Montepio Gestão de Activos Imobiliários ACE 36.746 36.746 

36.746 36.746

 
 

 
 

Saldo em 1 
de Janeiro 

(€)

Aquisições/
Dotações 

(€)

Abates  
(€)

Reg.
(€)

Saldo em 31 
de Dezembro 

(€)

Custo:

Software  161 915  4 624 - ( 15 830)  150 709 
 161 915  4 624 - ( 15 830)  150 709 

Amortizações 
acumuladas:

Software ( 135 144) ( 6 026) - - ( 141 170)
( 135 144) ( 6 026) - - ( 141 170)

 26 771  9 539 
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A 9 de Maio de 2014, foi constituído o Montepio Gestão de Activos Imobiliários, ACE. A 
Montepio Valor participa neste ACE, com uma percentagem de 1,5%, a que 
correspondem Euros 36 746. 

 
 
 
 

15 Impostos 
 
 
Os activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de 
Dezembro de 2016 e em 31 de Dezembro de 2015 podem ser analisados como segue: 

Activo Passivo Líquido
2016 2015 2016 2015 2016 2015
(€) (€) (€) (€) (€) (€)

Benfícios a empregados  6 248  1 184 - -  6 248  1 184 
Provisões não aceites fiscalmente -  1 135 - - -  1 135 
Activos financeiros disponíveis para venda - - - - - - 

Imposto diferido activo/(passivo) líq.  6 248  2 319 - -  6 248  2 319  

Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa 
estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias, as quais 
correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de 
balanço. 

Os activos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor líquido 
sempre que, nos termos da legislação aplicável, possam ser compensados activos 
por impostos correntes com passivos por impostos correntes e sempre que os 
impostos diferidos estejam relacionados com o mesmo imposto. 

Através da Lei n.º 82-B/2014, de 16 de Janeiro (Lei do Orçamento de Estado para 
2015), foi reduzida a taxa de IRC, aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2015, de 23% 
para 21%. 

 

A taxa de imposto diferido é analisada como segue: 

 

2016 2015
% %

Taxa de IRC (a) 21,0% 21,0%
Taxa de derrama municipal 1,5% 1,5%
Taxa de derrama estadual 0,0% 3,0%

Total (b) 22,5% 25,5%

(a) - Aplicável aos impostos diferidos associados a prejuízos fiscais;

(b) - Aplicável aos impostos diferidos associados a diferenças temporárias.
 

A Montepio Valor avaliou a recuperabilidade dos seus impostos diferidos em balanço 
tendo por base as expectativas de lucros futuros tributáveis.  
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Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos de balanço tiveram as 
seguintes contrapartidas: 

2016 2015
(€) (€)

Saldo inicial  2 319  7 136 

     Reconhecido em resultados  3 929 ( 4 817)
Saldo final [Activo / (Passivo)]  6 248  2 319 

 

 

A diferença entre os impostos calculados à taxa legal e os impostos calculados à 
taxa efectiva em 2016 e 2015 pode ser explicada como a seguir se demonstra: 
 
 

% Valor (€) % Valor (€)

Resultado antes de impostos  1 233 379  4 151 339 

Taxa de imposto corrente 22,5   277 510 25,5  1 058 591 
Acréscimos para efeitos de apuramento do lucro 
tributável 4,4   53 747 0,6   23 370 
Deduções para efeitos de apuramento do lucro 
tributável (1,6) (  19 395) (1,5) (  60 868)
Tributações autónomas 1,0   12 536 0,3   13 544 

Imposto do exercício 26,3  324 398 24,9 1 034 637 

2016 2015

 
Os passivos correntes reconhecidos em balanço em 31 de Dezembro de 2016 e em 
31 de Dezembro de 2015 podem ser analisados como segue: 

IRC a pagar 115 495 882 447 
115 495  882 447 

2015 (€)2016 (€)
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17 Outros activos  
 
Esta rubrica é apresentada como segue: 
 

Devedores diversos 408 857 452 054 
Valor patrimonial do fundo de pensões 541 082 210 317 
Outras despesas com encargo diferido 18 165 15 314 
Outras contas de regularização 3 840 55 855 

971 944  733 540 

2015 (€)2016 (€)

 
 
A rubrica de Devedores diversos refere-se às comissões a receber dos fundos 
imobiliários geridos pela Montepio Valor.  
A rubrica Valor Patrimonial do fundo de pensões inclui os activos líquidos 
reconhecidos em balanço e que representam o excesso de cobertura de 
responsabilidades com pensões, benefícios de saúde e subsídio por morte, conforme 
nota 22. 
 
 
 

18 Provisões 
 

A rubrica Provisões regista o montante de provisões para riscos gerais de crédito e 
para contingências fiscais. 
 
Os movimentos da provisão para riscos gerais de crédito são analisados como 
segue: 

 
 

2016 2015
(€) (€)

Provisões para riscos gerais de crédito

Saldo em 1 de Janeiro  4 451  7 438 
Dotação do exercício -  8 125 
Reversão do exercício ( 4 451) ( 11 112)
Saldo em 31 de Dezembro -  4 451 

 
 

 
A provisão para riscos gerais de crédito foi constituída com o disposto nos avisos nº 
3/95, de 30 de Junho de 1995, nº 2/99, de 15 de Janeiro de 1999, e nº 8/03 de 30 
de Janeiro de 2003 do Banco de Portugal. 
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19 Outros passivos 
 
Esta rubrica é apresentada como se segue: 
 

2016 2015
(€) (€)

Credores e outros recursos
Credores Diversos  241 984  108 013 
Sector público administrativo  26 841  24 222 
Outras contas de regularização -   19 
Contribuições para outros sistemas de saúde  3 229  3 115 
Cobranças por conta de terceiros   393   405 

 272 447  135 774 
Encargos a pagar

Outros encargos a pagar  291 383  359 670 
 291 383  359 670 

 563 830  495 444  
 
 
A rubrica de Outros encargos a pagar inclui os custos com férias, subsídio de férias, 
respectivos encargos e prémios a pagar aos colaboradores no exercício seguinte, no 
valor de Euros 279.911 (2015: Euros 223.092). 
 
 

20 Capital  
 
Em 31 de Dezembro de 2016, o capital subscrito da Montepio Valor – Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento, S.A., é de 1.550.000 Euros e encontra-se 
integralmente realizado. 
 
A totalidade das acções representativas do Capital Social, 310.000, com um valor 
nominal de Euros 5 cada, são detidas pela Montepio Holding, S.G.P.S., S.A., 
accionista único. 
 
Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações convertíveis nem títulos ou 
direitos similares. 
 
 
 
 

21 Outras reservas e resultados transitados 
 
Esta rubrica é apresentada como segue:  
 

2016 2015
(€) (€)

Outras reservas e resultados transitados
Reserva legal 1 550 000 1 550 000 
Outras reservas  763 501  763 501 
Resultados transitados  381 587  73 695 

2 695 088 2 387 196  
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22 Distribuição de Resultados 
 
Em 31 de Março de 2016, de acordo com a deliberação da Assembleia Geral, a 
Sociedade distribuiu dividendos no valor de Euros 3.115.500, a que corresponde um 
dividendo por acção de 10,05. 
 
Em 25 de Março de 2015, de acordo com a deliberação da Assembleia Geral, a 
Sociedade distribui dividendos no valor de Euros 5.080.000, a que corresponde um 
dividendo por acção de 16,39. 
 
 

23 Benefícios dos Empregados 

Em conformidade com o Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) celebrado com os 
sindicatos e vigente para o sector bancário, a Montepio Valor assumiu o compromisso 
de conceder aos seus empregados, ou às suas famílias, prestações pecuniárias a 
título de reforma por velhice, invalidez e pensões de sobrevivência.  

Estas prestações consistem numa percentagem, crescente em função do número de 
anos de serviço do empregado, aplicada à tabela salarial negociada anualmente para 
o pessoal no activo. Estão abrangidos por este benefício os empregados admitidos 
até 31 de Março de 2008. As novas admissões a partir daquela data beneficiam do 
regime geral da Segurança Social.  

Os principais pressupostos actuariais utilizados no cálculo das responsabilidades são 
como segue: 

2016 2015 2016 2015

Tábua de mortalidade TK 88/90 TK 88/90 -       -       
Tábua de invalidez EVK 1980 EVK 1980 -       -       
Taxa de crescimento salarial 1,00% 1,25% 1,46% 1,30%
Taxa de crescimento do fundo 2,00% 2,85% 1,20% 2,30%
Taxa de desconto 2,00% 2,85% -       -       
Taxa de crescimento de pensões 0,50% 0,25% -0,05% 0,05%

Pressupostos Verificado

 

A duração das responsabilidades é de 25,3 anos (2015: 26,8 anos). 
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Em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015, o número de participantes 
abrangidos por este plano de pensões era o seguinte: 
 
 

2016  2015

Participantes no Activo   12   12
Participantes ex-Activos   8   8

  20   20
 

 

As responsabilidades e níveis de cobertura reportáveis a 31 de Dezembro de 2016 e 
2015 são apresentados como segue: 

De acordo com a política definida na nota 1 j), a Montepio Valor procede ao cálculo 
das responsabilidades com benefícios de reforma anualmente. 

  

Activos/(Responsabilidades) líquidas reconhecidas
em balanço

Responsabilidades com pensões de reforma
Activos ( 331 801) ( 646 737)
Ex-Activos ( 243 963) ( 250 703)

( 575 764) ( 897 440)
Responsabilidades com benefícios de saúde

Activos ( 44 212) ( 41 926)
Ex-Activos ( 32 508) ( 16 252)

( 76 720) ( 58 178)
Responsabilidades com subsídio por morte

Activos ( 1 740) ( 1 243)
Ex-Activos ( 1 279) (  481)

( 3 019) ( 1 724)

Total das responsabilidades ( 655 503) ( 957 342)

Coberturas

Valor do Fundo 1 196 585 1 167 659 

Activos líquidos em Balanço (ver nota 16)  541 082  210 317 

Desvios actuariais acumulados reconhecidos em outro 
rendimento
integral  306 691  252 881 
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A evolução das responsabilidades com pensões de reforma é analisada como segue: 

Pensões 
de 

reforma
Euros

Benefícios
 de saúde

Euros

Subsídio 
por morte

Euros

Total
Euros

Pensões 
de 

reforma
Euros

Benefícios
 de saúde

Euros

Subsídio 
por morte

Euros

Total
Euros

Responsabilidades no
    início do exercício  897 440  58 178  1 724  957 342  964 922  63 359  1 961 1 030 242 

Custo do serviço corrente  22 762  4 438   137  27 337  30 553  5 279   170  36 002 
Custo dos juros  25 577  1 658   49  27 284  24 123  1 584   49  25 756 
(Ganhos) e perdas actuariais
- Alterações de pressupostos e 
condições dos planos ( 371 505)  1 766   303 ( 369 436) ( 107 060) ( 11 369) (  453) ( 118 882)
- Não decorrentes de alteração
  de pressupostos  24 427  16 106  1 070  41 603 ( 15 098) (  675) (  3) ( 15 776)
- Alteração da idade da reforma ( 22 937) ( 5 426) (  264) ( 28 627) - - - - 
Responsabilidades no 
    final do exercício  575 764  76 720  3 019  655 503  897 440  58 178  1 724  957 342 

2016 2015

 

De referir, que o fundo de pensões, denominado “Fundo de Pensões Montepio e é 
gerido pela “Futuro – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A.” no qual a 
sociedade participa em 0,17% (2015:0,18%). 

 

A evolução do valor do fundo de pensões nos exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2016 e 2015 pode ser analisada como segue: 

 
2016
(€)  

2015
(€)  

Valores em 1 de Janeiro 1 167 659 1 125 847 

Rendimento real do fundo  12 136  25 415 
Contribuições para o fundo  16 790  16 397 

Valores em 31 de Dezembro 1 196 585 1 167 659 
 

 

Os activos do fundo de pensões são apresentados como segue: 
 

 

 

 

 

 

Não existem activos no fundo de pensões utilizados pela Montepio Valor, ou 
representativos de títulos emitidos pela Montepio Valor. 

 

 
2016
(€)  

2015
(€)

Obrigações  731 397  763 498 
Outros títulos de rendimento  17 625  18 796 
Acções  266 115  259 700 
Aplicações em bens e outros  123 673  63 627 
Imobiliário directo  57 775  62 038 

1 196 585 1 167 659 
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A evolução dos desvios actuariais em balanço pode ser analisada como segue:  

2016
(€)

2015
(€)

Ganhos e (perdas) actuariais no exercício ( 252 881) ( 120 955)

Alterações de pressupostos e condições do plano ( 369 436) ( 118 882)
Ganhos e (perdas) de experiência  62 745 ( 13 044)

Desvios actuariais e financeiros reconhecidos 
como outro rendimento integral ( 559 572) ( 252 881)

 

Os custos do exercício com pensões de reforma e com benefícios de saúde podem 
ser analisados como segue: 

2016 2015

Custo do serviço corrente  10 547  19 605 

Custo / (Proveitos) dos juros líquidos no saldo da cobertura por responsabilidades ( 5 994) ( 2 390)

Alteração da idade da reforma ( 28 627) - 

( 24 074)  17 215 

 

A evolução dos activos/ (responsabilidades) líquidas em balanço pode ser analisada 
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 como segue: 

 

2016
(€)

2015
(€)

No início do exercício  210 317  95 605 
Custo do serviço corrente ( 10 547) ( 19 605)

Custos / (Proveitos) dos juros líquidos no 
saldo da cobertura por responsabilidades  5 994  2 390 
Ganhos / (Perdas) actuariais  327 833  134 658 
Ganhos / (Perdas) financeiras ( 21 142) ( 2 731)
Alteração da idade da reforma  28 627 - 
No final do exercício  541 082  210 317 
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Os pressupostos actuariais têm um impacto significativo nas responsabilidades com 
pensões e outros benefícios. Considerando este impacto, procedeu-se a uma análise 
da sensibilidade de uma variação positiva e de uma variação negativa de 25 pontos 
base, no valor das responsabilidades com pensões cujo impacto é analisado como 
segue: 

+ - + -

Taxa de desconto ( 30 841)  32 260 ( 64 273)  67 969 
Taxa de crescimento dos salários  22 826 ( 21 165)  47 569 ( 44 594)
Taxa de crescimento das pensões  13 834 ( 12 835)  28 830 ( 27 044)
Contribuição SAMS  1 873 ( 1 812)  3 903 ( 3 819)
Mortalidade futura ( 32 383)  34 679 ( 2 586)  2 551 

2016
(€)

2015
(€)

 

24 Responsabilidades por prestação de serviços 
 
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 o valor sob gestão dos Fundos de Investimento 
Imobiliários é apresentado como segue:  
 

2016 2015
(€) (€)

Finipredial 204 203 901 236 193 471 
Fundinvest 30 437 028 23 881 609 
Imomarvãs 7 137 627 7 280 649 
Montepio Arrendamento Habitacional - I 79 841 955 84 785 726 
Montepio Arrendamento Habitacional - II 71 543 543 74 902 576 
Montepio Arrendamento Habitacional - III 87 880 874 93 736 114 
Polaris 3 559 656 4 226 470 
Portugal Estates Fund 4 092 920 5 037 845 
Predicaima - 36 760 823 

488 697 504  566 805 283  
 
Em 30 de Junho de 2016, a Montepio Valor deixou de gerir o Predicaima.  
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25 Transacções com partes relacionadas 
 
Conforme definido na IAS 24, são consideradas partes relacionadas da Montepio 
Valor as empresas detalhadas na nota 14, o fundo de pensões e os membros do 
Conselho de Administração. 
Para além dos membros do Conselho de Administração são igualmente consideradas 
partes relacionadas, as pessoas que lhes são próximas (relacionamentos familiares) 
e as entidades por eles controladas ou cuja gestão exerçam influência significativa. 
Nesta base, o conjunto de partes relacionadas consideradas pela Montepio Valor, é 
apresentado como segue: 

 

 
 
 

Conselho de Administração Outras Partes Relacionadas (cont.):
Montepio - Capital de Risco, SCR, S.A. 

José António Fonseca Gonçalves Montepio Arrendamento – FIIFAH
Montepio Arrendamento II – FIIFAH
Montepio Arrendamento III – FIIAH
Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Montepio Geral Associação Mutualista                                

Outras partes relacionadas Montepio Gestão de Activos - S.G.F.I., S.A.                           
Banco Montepio Geral - Cabo Verde, Sociedade Unipessoal, S.A. Montepio Gestão de Activos Imobiliarios, ACE                           
Banco Terra, S.A. Montepio Holding, SGPS, S.A.                                        
Bem Comum, Sociedade de Capital de Risco, S.A.                        Montepio Imóveis - Sociedade Imobiliaria de Serviços Auxiliares, S  
Bolsimo - Gestão Activos S.A.                                           Montepio Investimento, S.A.                                            
Caixa Económica Montepio Geral Montepio Recuperação de Crédito, ACE
Carteira Imobiliaria - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Aberto              Montepio Seguros SGPS, S.A.                                           
Clínica CUF de Belém, S.A. N Seguros, S.A.                                                         
Clínica de Serviços Médicos Computorizados de Belém, S.A. Naviser - Transportes Marítimos Internacionais, S.A. 
Empresa Gestora de Imóveis da Rua do Prior, S.A. Nebra Energias Renovables, S.L.                                       
Finibanco Angola, S.A.                                                  Nebra Renovables, S.L.                                       
Finibanco Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A.                   Novacambios - Instituição de Pagamento, S.A.                          
Fundação Montepio Geral                                               Pelican Mortgages I P Limited Company
Fundo de Capital de Risco Montepio Crescimento Pelican Mortgages II P Limited Company 
Fundo de Pensões Montepio Geral Pinto & Bulhosa, S.A. 
Futuro - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A.                    Polaris – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
Germont - Empreendimentos Imobiliários, S.A.                          Portugal Estates Fund – Fundo de Investimento Imobiliário Fechad
HTA - Hotéis, Turismo e Animação dos Açores, S.A.                        Residências Montepio - Serviços de Saúde, S.A.                        
Iberpartners Cafés, SGPS, S.A. SAGIES - Segurança E Higiene No Trabalho, S.A.
Leacock Prestação de Serviços Limitada Ssagincentive, Sociedade de Serviços Auxiliares e de Gestão de I   
Lestinvest, SGPS, S.A. Semelhanças e Coincidências - S.A. 
Lusitania Companhia Seguros, S.A.                                      SILVIP - Soc. Gestora Fundos Investimento Imobiliarios, S.A.             
Lusitania Vida Companhia Seguros, S.A.                                   Sociedade Portuguesa de Administrações, S.A.
Moçambique Companhia de Seguros, S.A.R.L.                                  Valor Prime Fundo de Investimento Imobiliário Aberto                  
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Os saldos em 31 de Dezembro de 2016, com entidades relacionadas são apresentados como segue: 
 
 
 

Caixa 
Económica 
Montepio 

Geral
Euros

Montepio 
Holding
Euros

Montepio 
Gestão de 

Activos
Euros

Lusitânia 
Companhia 
de Seguros

Euros

Finipredial
Euros

Polaris
Euros

Portugal 
Estates 
Fund 

(PEF) - 
FIIF

Euros

Montepio 
Arrendame

nto - 
FIIAH
Euros

Montepio 
Arrendame

nto II - 
FIIAH
Euros

Montepio 
Arrendame

nto III - 
FIIAH
Euros

Total
Euros

Activo

Aplicações em outras 
instituições de crédito 4 417 858  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 417 858

Disponibilidades e 
aplicações em 
   instituições de 
crédito

 364 139  -  -  -  -  -  -  -  -  -  364 139

Outros activos  -  -  9 368  -  156 111  16 500  2 500  68 002  60 882  74 850  388 213

4 781 997  -  9 368  -  156 111  16 500  2 500  68 002  60 882  74 850 5 170 210

Passivo
Outros passivos  79 544  115 495  -  -  -  -  -  -  -     195 039

 79 544  115 495  -  -  -  -  -  -  -  -  195 039

Proveitos

Juros e rendimentos 
similares  41 975  -  -  -  -  -  -  -  -  -  41 975

Rendimentos de 
serviços e comissões  -  -  -  - 1 923 143  46 000  30 000  815 207  734 490  907 052 4 455 892

 41 975  -  -  - 1 923 143  46 000  30 000  815 207  734 490  907 052 4 497 867

Custos

Encargos com serviços 
e comissões  810 863  -  -  -  -  -  -  -  -  -  810 863

Gastos Gerais 
Administrativos  816 046  -  -  9 531  -  -  -  -  -  -  825 577

1 626 909  -  -  9 531  -  -  -  -  -  - 1 636 440 
 
Os saldos em 31 de Dezembro de 2015 com entidades relacionadas são apresentados como segue: 
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Caixa 
Económica 
Montepio 

Geral
Euros

Montepio 
Geral 

Associação 
Mutualista

Euros

Montepio 
Holding
Euros

Montepio 
Gestão de 

Activos
Euros

Lusitânia 
Companhi

a de 
Seguros

Euros

Finipredial
Euros

Polaris
Euros

Portugal 
Estates 
Fund 

(PEF) - 
FIIF

Euros

Montepio 
Arrendame
nto - FIIAH

Euros

Montepio 
Arrendament
o II - FIIAH

Euros

Montepio 
Arrendament
o III - FIIAH

Euros

Total
Euros

Activo

Aplicações em outras 
instituições de crédito 7 333 031  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7 333 031

Disponibilidades e 
aplicações em 
   instituições de 
crédito

 303 872  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  303 872

Outros activos  -  -  -  -  -  183 381  7 500  5 000  72 402  63 851  79 745  411 879

7 636 903  -  -  -  -  183 381  7 500  5 000  72 402  63 851  79 745 8 048 782

Passivo
Outros passivos  124 407  -  882 447  -  -  -  -  -  -  -    1 006 854

 124 407  -  882 447  -  -  -  -  -  -  -  - 1 006 854

Proveitos

Juros e rendimentos 
similares  134 535  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  134 535

Rendimentos de 
serviços e comissões  -  -  -  -  - 2 339 677  30 000  30 000  873 881 1 881 276 2 938 796 8 093 630

 134 535  -  -  -  - 2 339 677  30 000  30 000  873 881 1 881 276 2 938 796 8 228 165

Custos

Encargos com serviços 
e comissões 1 237 463  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 237 463

Gastos Gerais 
Administrativos  755 651  64 007  -  -  13 630  -  -  -  -  -  -  833 288

1 993 114  64 007  -  -  13 630  -  -  -  -  -  - 2 070 751

 
 
Os custos com as remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal chave da gestão bem como as transacções efectuadas com os 
mesmos, são apresentados na nota 5. 
Durante os exercícios de 2016 e 2015, não se efectuaram transacções com o fundo de pensões. 
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26 Normas contabilísticas e interpretações recentemente 
emitidas 

 
 
As normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas que entraram em 
vigor e que a Sociedade aplicou na elaboração das suas demonstrações financeiras, 
são as seguintes: 
 
IAS 19 (Alterada) – Planos de Benefício Definido: Contribuição dos 
empregados 
 
O IASB, emitiu em 21 de novembro de 2013, com data efetiva de aplicação (de forma 
retrospetiva) para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de julho de 2014. Esta 
alteração foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 29/2015, de 17 
de dezembro de 2014 (definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data 
de início do primeiro exercício financeiro que começa em ou após de 1 de fevereiro 
de 2015). 
 
A presente alteração clarifica a orientação quando estejam em causa contribuições 
efetuadas pelos empregados ou por terceiras entidades, ligadas aos serviços exigindo 
que a entidade atribua tais contribuições em conformidade com o parágrafo 70 da 
IAS 19 (2011). Assim, tais contribuições são atribuídas usando a fórmula de 
contribuição do plano ou de uma forma linear. 
 
A alteração reduz a complexidade introduzindo uma forma simples que permite a 
uma entidade reconhecer contribuições efetuadas por empregados ou por terceiras 
entidades, ligadas ao serviço que sejam independentes do número de anos de serviço 
(por exemplo um percentagem do vencimento), como redução do custo dos serviços 
no período em que o serviço seja prestado. 
 
A Sociedade não teve qualquer impacto na aplicação desta alteração nas suas 
demonstrações financeiras. 
 
 
Melhoramentos às IFRS (2010-2012) 
 
Os melhoramentos anuais do ciclo 2010-2012, emitidos pelo IASB em 12 de 
dezembro de 2013 introduzem alterações, com data efetiva de aplicação para 
períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de julho de 2014 às normas IFRS 2, IFRS 
3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 e IAS 38. Estas alterações foram adotadas pelo 
Regulamento da Comissão Europeia n.º 28/2015, de 17 de dezembro de 2014 
(definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data de início do primeiro 
exercício financeiro que começa em ou após de 1 de fevereiro de 2015). 
 
IFRS 2 – Definição de condição de aquisição (vesting) 

A alteração clarifica a definição de “condição de aquisição (vesting) contida no 
Apêndice A da IFRS 2 – Pagamentos Baseados em Ações, separando a definição de 
“condição de desempenho” e “condição de serviço” da condição de aquisição, fazendo 
uma descrição de cada uma das condições de forma mais clara. 

IFRS 3 – Contabilização de uma consideração contingente no âmbito de uma 
concentração de atividades empresariais 

O objetivo da alteração visa clarificar certos aspetos da contabilização da 
consideração contingente no âmbito de uma concentração de atividades 
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empresariais, nomeadamente a classificação da consideração contingente, tomando 
em linha de conta se tal consideração contingente é um instrumento financeiro ou 
um ativo ou passivo não-financeiro. 

IFRS 8 – Agregação de segmentos operacionais e reconciliação entre o total 
dos ativos dos segmentos reportáveis e os ativos da empresa. 

A alteração clarifica o critério de agregação e exige que uma entidade divulgue os 
fatores utilizados para identificar os segmentos reportáveis, quando o segmento 
operacional tenha sido agregado. Para atingir consistência interna, uma reconciliação 
do total dos ativos dos segmentos reportáveis para o total dos ativos de uma entidade 
deverá ser divulgada, se tais quantias forem regularmente proporcionadas ao 
tomador de decisões operacionais. 

IFRS 13 – Contas a receber ou pagar de curto prazo 

O IASB alterou as bases de conclusão no sentido de esclarecer que, ao eliminar o AG 
79 da IAS 39 não pretendeu eliminar a necessidade de determinar o valor atual de 
uma conta a receber ou pagar no curto prazo, cuja fatura foi emitida sem juro, 
mesmo que o efeito seja imaterial. De salientar que o paragrafo 8 da IAS 8 já permite 
que uma entidade não aplique políticas contabilísticas definidas nas IFRS se o seu 
impacto for imaterial. 

IAS 16 e IAS 38 – Modelo de Revalorização – reformulação proporcional da 
depreciação ou amortização acumulada 

De forma a clarificar o cálculo da depreciação ou amortização acumulada, à data da 
reavaliação, o IASB alterou o parágrafo 35 da IAS 16 e o parágrafo 80 da IAS 38 no 
sentido de: (i) a determinação da depreciação (ou amortização) acumulada não 
depender da seleção da técnica de valorização; e (ii) a depreciação (ou amortização) 
acumulada ser calculada pela diferença entre a quantia bruta e o valor líquido 
contabilístico. 

IAS 24 – Transações com partes relacionadas – serviços do pessoal chave 
da gestão 

Para resolver alguma preocupação sobre a identificação dos custos do serviço do 
pessoal chave da gestão (KMP) quando estes serviços são prestados por uma 
entidade (entidade gestora como por exemplo nos fundos de investimento), o IASB 
clarificou que as divulgações das quantias incorridas pelos serviços de KMP fornecidos 
por uma entidade de gestão separada devem ser divulgados, mas não é necessário 
apresentar a desagregação prevista no parágrafo 17. 

A Sociedade não teve qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas 
demonstrações financeiras. 

Melhoramentos às IFRS (2012-2014) 

Os melhoramentos anuais do ciclo 2012-2014, emitidos pelo IASB em 25 de 
setembro de 2014 introduzem alterações, com data efetiva de aplicação para 
períodos que se iniciaram em, ou após, 1 de janeiro de 2016 às normas IFRS 5, IFRS 
7, IAS 19 e IAS 34. Estas alterações foram adotadas pelo Regulamento da Comissão 
Europeia n.º 2343/2015, de 15 de dezembro de 2015. 
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IFRS 5 Ativos Não Correntes Detidos Para Venda e Operações 
Descontinuadas: Alterações no Método de Disposição 

As alterações à IFRS 5 clarificam que caso uma entidade reclassifique um ativo (ou 
um grupo em descontinuação) diretamente de “detido para venda” para “detido para 
distribuição aos proprietários” (ou vice versa) então a alteração de classificação é 
considerada uma continuação do plano original de disposição. Assim sendo, nenhum 
ganho ou perda de mensuração será contabilizado na demonstração dos resultados 
ou na demonstração do rendimento integral. 

IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações: contratos de Serviços 
Prestados 

As alterações à IFRS 7 clarificam - adicionando orientação de aplicação adicional - 
quando os contratos de prestação de serviços constituem envolvimento continuado 
para efeitos da aplicação dos requisitos de divulgação no parágrafo 42 C da IFRS 7. 

IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgações: Aplicabilidade das Emendas 
à IFRS 7 na compensação de ativos e passivos financeiros para 
demonstrações financeiras intercalares condensadas 

A presente alteração esclarece que as divulgações adicionais exigidas que foram 
introduzidas em dezembro de 2011 pelas alterações ao IFRS 7 - compensação de 
ativos e passivos financeiros – não são necessárias em períodos intercalares após o 
ano da sua aplicação inicial, a menos que a IAS 34 Relato Financeiro Intercalar exija 
essas divulgações. 

IAS 19 Benefícios dos Empregados: Taxa de desconto: emissão mercado 
regional 

As alterações à IAS 19 clarificam que as obrigações de empresas de alta qualidade 
utilizadas para estimar a taxa de desconto devem ser determinada considerando a 
mesma moeda em que os benefícios vão ser pagos. Consequentemente, a 
profundidade do mercado de títulos corporativos de alta qualidade deve ser avaliada 
ao nível da moeda, em vez de ao nível do país. Se um mercado ativo não existir, 
deve ser utilizada a taxa de mercado dos títulos do governo denominados nessa 
moeda. 

IAS 34 Relato Financeiro Intercalar: Divulgação de informações "em outras 
partes do relatório financeiro intercalar “ 

As alterações esclarecem que “outras divulgações” exigidas pelo parágrafo 16A do 
IAS 34, devem ser apresentadas ou nas demonstrações financeiras intercalares ou 
incorporadas por referência cruzada das demonstrações financeiras intercalares para 
algum outro documento (como comentários da gestão ou de um relatório de risco) 
que esteja disponível para os utentes das demonstrações financeiras nos mesmos 
termos que as demonstrações financeiras intercalares e, ao mesmo tempo. 

As alterações à IAS 34 também clarificam que, se os utentes das demonstrações 
financeiras não tiverem acesso a essa informação, incluída por referência cruzada, 
nas mesmas condições e ao mesmo tempo, o relatório financeiro intercalar é 
incompleto. 

A Sociedade não teve qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas 
demonstrações financeiras. 
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IAS 27: Equivalência patrimonial em demonstrações financeiras separadas 

O IASB, emitiu, em 12 de agosto de 2014, alterações à IAS 27, com data efetiva de 
aplicação para períodos que iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2016, visando 
introduzir uma opção pela mensuração de subsidiárias, associadas ou 
empreendimentos conjuntos pelo método de equivalência patrimonial nas 
demonstrações financeiras separadas. 

Estas alterações foram adotadas pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 
2441/2015, de 18 de dezembro de 2015. 

A Sociedade não adotou nas suas contas separadas esta opção. 

Exceção à consolidação (alterações à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28) 

O IASB emitiu em 18 de dezembro de 2014 e aplicável aos períodos que se iniciaram 
em, ou após, 1 de janeiro de 2016 as alterações à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28, 
Entidades de Investimento: Aplicação da exceção de consolidação, permitindo que 
entidades de investimento possam ficar isentas de consolidação desde que 
verificados determinados requisitos. 

Estas alterações foram adotadas pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 
1703/2016, de 22 de setembro de 2016. 

Estas alterações não são aplicáveis à Sociedade. 

Outras alterações 

Foram ainda emitidas pelo IASB em 2014 e aplicáveis aos períodos que se iniciaram 
em, ou após, 1 de janeiro de 2016 as seguintes alterações: 

- Alterações à IAS 16 e IAS 41: Plantas vivas de produção de produtos agrícolas 
(“Bearer Plants”) (emitida em 30 de junho e adotada pelo Regulamento da Comissão 
Europeia n.º 2113/2015, de 23 de novembro); 

- Alterações à IAS 16 e IAS 38: Clarificação dos métodos aceites para depreciação e 
amortização (emitida em 12 de maio e adotada pelo Regulamento da Comissão 
Europeia n.º 2231/2015, de 2 de dezembro); 

- Alterações à IFRS 11: Contabilização de aquisições de interesses em 
empreendimentos conjuntos (emitida em 6 de maio e adotada pelo Regulamento da 
Comissão Europeia n.º 2173/2015, de 24 de novembro). 

- Alterações à IAS 1. Iniciativa de Divulgações (emitida em 18 de dezembro e adotada 
pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 2406/2015, de 18 de dezembro). 

A Sociedade não teve qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas 
demonstrações financeiras. 
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A Sociedade decidiu optar pela não aplicação antecipada das seguintes normas e/ou 
interpretações, adotadas pela União Europeia: 

 

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (emitida em 2009 e alterada em 2010, 
2013 e 2014) 

A IFRS 9 foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 2067/2016, de 22 
de novembro de 2016 (definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data 
de início do primeiro exercício financeiro que começa em ou após de 1 de janeiro de 
2018). 

A IFRS 9 (2009) introduziu novos requisitos para a classificação e mensuração de 
ativos financeiros. A IFRS 9 (2010) introduziu requisitos adicionais relacionados com 
passivos financeiros. A IFRS 9 (2013) introduziu a metodologia da cobertura. A IFRS 
9 (2014) procedeu a alterações limitadas à classificação e mensuração contidas na 
IFRS 9 e novos requisitos para lidar com a imparidade de ativos financeiros. 

Os requisitos da IFRS 9 representam uma mudança significativa dos atuais requisitos 
previstos na IAS 39, no que respeita aos ativos financeiros. A norma contém três 
categorias de mensuração de ativos financeiros: custo amortizado, justo valor por 
contrapartida em outro rendimento integral (OCI) e justo valor por contrapartida em 
resultados. Um ativo financeiro será mensurado ao custo amortizado caso seja detido 
no âmbito do modelo de negócio cujo objetivo é deter o ativo por forma a receber os 
fluxos de caixa contratuais e os termos dos seus fluxos de caixa dão lugar a 
recebimentos, em datas especificadas, relacionadas apenas com o montante nominal 
e juro em vigor. Se o instrumento de dívida for detido no âmbito de um modelo de 
negócio que tanto capte os fluxos de caixa contratuais do instrumento como capte 
por vendas, a mensuração será ao justo valor com a contrapartida em outro 
rendimento integral (OCI), mantendo-se o rendimento de juros a afetar os 
resultados. 

Para um investimento em instrumentos de capital próprio que não seja detido para 
negociação, a norma permite uma eleição irrevogável, no reconhecimento inicial, 
numa base individual por cada ação, de apresentação das alterações de justo valor 
em OCI. Nenhuma desta quantia reconhecida em OCI será reclassificada para 
resultados em qualquer data futura. No entanto, dividendos gerados, por tais 
investimentos, são reconhecidos em resultados em vez de OCI, a não ser que 
claramente representem uma recuperação parcial do custo do investimento. 

Nas restantes situações, quer os casos em que os ativos financeiros sejam detidos 
no âmbito de um modelo de negócio de trading, quer outros instrumentos que não 
tenham apenas o propósito de receber juro e amortização e capital, são mensurados 
ao justo valor por contrapartida de resultados. 

Nesta situação incluem-se igualmente investimentos em instrumentos de capital 
próprio, os quais a entidade não designe a apresentação das alterações do justo valor 
em OCI, sendo assim mensurados ao justo valor com as alterações reconhecidas em 
resultados. 

A norma exige que derivados embutidos em contratos cujo contrato base seja um 
ativo financeiro, abrangido pelo âmbito de aplicação da norma, não sejam separados; 
ao invés, o instrumento financeiro hibrido é aferido na íntegra e, verificando-se os 
derivados embutidos, terão de ser mensurados ao justo valor através de resultados. 
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A norma elimina as categorias atualmente existentes na IAS 39 de “detido até à 
maturidade”, “disponível para venda” e “contas a receber e pagar”. 

A IFRS 9 (2010) introduz um novo requisito aplicável a passivos financeiros 
designados ao justo valor, por opção, passando a impor a separação da componente 
de alteração de justo valor que seja atribuível ao risco de crédito da entidade e a sua 
apresentação em OCI, ao invés de resultados. Com exceção desta alteração, a IFRS 
9 (2010) na sua generalidade transpõe as orientações de classificação e mensuração, 
previstas na IAS 39 para passivos financeiros, sem alterações substanciais. 

A IFRS 9 (2013) introduziu novos requisitos para a contabilidade de cobertura que 
alinha esta de forma mais próxima com a gestão de risco. Os requisitos também 
estabelecem uma maior abordagem de princípios à contabilidade de cobertura 
resolvendo alguns pontos fracos contidos no modelo de cobertura da IAS 39. 

A IFRS 9 (2014) estabelece um novo modelo de imparidade baseado em “perdas 
esperadas” que substituirá o atual modelo baseado em “perdas incorridas” previsto 
na IAS 39. 

Assim, o evento de perda não mais necessita de vir a ser verificado antes de se 
constituir uma imparidade. Este novo modelo pretende acelerar o reconhecimento de 
perdas por via de imparidade aplicável aos instrumentos de dívida detidos, cuja 
mensuração seja ao custo amortizado ou ao justo valor por contrapartida em OCI. 

No caso de o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado 
significativamente desde o seu reconhecimento inicial, o ativo financeiro gerará uma 
imparidade acumulada igual à expectativa de perda que se estime poder ocorrer nos 
próximos 12 meses. 

Caso o risco de crédito aumente significativamente, o ativo financeiro gerará uma 
imparidade acumulada igual à expectativa de perda que se estime poder ocorrer até 
à respetiva maturidade, aumentando assim a quantia de imparidade reconhecida. 

Uma vez verificando-se o evento de perda (o que atualmente se designa por “prova 
objetiva de imparidade”), a imparidade acumulada é afeta diretamente ao 
instrumento em causa, ficando o seu tratamento contabilístico similar ao previsto na 
IAS 39, incluindo o tratamento do respetivo juro. 

A IFRS 9 será aplicável em ou após 1 de Janeiro de 2018. 

A Sociedade iniciou um processo de avaliação dos impactos decorrentes desta norma. 
Dada a natureza das atividades da Sociedade, não é expectável que esta norma 
venha a ter impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras da Sociedade. 

IFRS 15 Rédito de contratos com clientes 

O IASB emitiu, em 28 de maio de 2014, a norma IFRS 15 - Rédito de contratos com 
clientes. A IFRS 15 foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 
1905/2016, de 22 de setembro de 2016. Com aplicação obrigatória em períodos que 
se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2018. 

A sua adoção antecipada é permitida. Esta norma revoga as normas IAS 11 - 
Contratos de construção, IAS 18 - Rédito, IFRIC 13 - Programas de Fidelidade do 
Cliente, IFRIC 15 - Acordos para a Construção de Imóveis, IFRIC 18 - Transferências 
de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 Rédito - Transações de Troca Direta 
Envolvendo Serviços de Publicidade. 
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A IFRS 15 determina um modelo baseado em 5 passos de análise por forma a 
determinar quando o rédito de ver reconhecido e qual o montante. O modelo 
especifica que o rédito deve ser reconhecido quando uma entidade transfere bens ou 
serviços ao cliente, mensurado pelo montante que a entidade espera ter direito a 
receber. Dependendo do cumprimento de alguns critérios, o rédito é reconhecido: 

- No momento preciso, quando o controlo dos bens ou serviços é transferido para o 
cliente; ou 

- Ao longo do período, na medida em que retrata a performance da entidade. 

A Sociedade encontra-se ainda a avaliar os impactos decorrentes da adoção desta 
norma. 

 

Normas, alterações e interpretações emitidas mas ainda não efetivas para a 
Sociedade: 

IFRS 14 Contas Diferidas Regulatórias 

O IASB emitiu em 30 de janeiro de 2014 uma norma que define medidas provisórias 
para quem adota pela primeira vez as IFRS e tem atividade com tarifa regulada. A 
Comissão Europeia decidiu não iniciar o processo de adoção desta norma interina e 
esperar pela norma final. 

A presente norma não é aplicável à Sociedade. 

IFRIC 22 – Transações me moeda estrangeira e contraprestação de 
adiantamentos 

Foi emitida em 8 de dezembro de 2016 a interpretação IFRIC 22, com data de 
aplicação obrigatória para períodos que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2018. 

A nova IFRIC 22 vem definir que, tendo existido adiantamentos em moeda 
estrangeira para efeitos de aquisição de ativos, suporte de gastos ou geração de 
rendimentos, ao aplicar os parágrafos 21 a 22 da IAS 21, a data considerada de 
transação para efeitos da determinação da taxa de câmbio a utilizar no 
reconhecimento do ativo, gasto ou rendimento (ou parte dele) inerente é a data em 
que a entidade reconhece inicialmente o ativo ou passivo não monetário resultante 
do pagamento ou recebimento do adiantamento na moeda estrangeiram (ou havendo 
múltiplos adiantamentos, as taxas que vigorarem em cada adiantamento). 

A Sociedade não espera que ocorram alterações significativas na adoção da presente 
interpretação. 

IFRS 16 - Locações 

O IASB, emitiu, em 13 de janeiro de 2016, a norma IFRS 16 - Locações, de aplicação 
obrigatória em períodos que se iniciem em, ou após, 1 de janeiro de 2019. A sua 
adoção antecipada é permitida desde que adotada igualmente a IFRS 15. Esta norma 
revoga a norma IAS 17 - Locações. A IFRS 16 retira a classificação das locações como 
operacionais ou financeiras, tratando todas as locações como financeiras. 

Locações de curto-prazo (menos de 12 meses) e locações de ativos de baixo valor 
(como computadores pessoais) são isentos de aplicação dos requisitos da norma. 
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A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação desta norma. 

 

Outras alterações 

Foram ainda emitidas pelo IASB: 

- Em 19 de janeiro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após, 1 
de janeiro de 2017, alterações à IAS 12 que visaram clarificar os requisitos de 
reconhecimento de ativos por impostos diferidos para perdas não realizadas para 
resolver divergências praticadas. 

- Em 29 de janeiro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após 1 de 
janeiro de 2017, alterações à IAS 7, iniciativa de divulgações, exigindo às empresas 
prestação de informação sobre alterações nos seus passivos financeiros 
proporcionando informação que auxilie os investidores na compreensão do 
endividamento das empresas. 

- Em 20 de junho de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após, 1 de 
janeiro de 2018, alterações à IFRS 2 – Classificação e Mensuração de Transações 
com pagamentos baseados em ações. 

- Em 8 de dezembro de 2016 e aplicável aos períodos que se iniciam em, ou após 1 
de janeiro de 2018, alterações à IAS 40 – Transferência de propriedades de 
investimento clarificando o momento em que a entidade deve transferir propriedades 
em construção ou desenvolvimento de, ou para, propriedades de investimento 
quando ocorra alteração no uso de tais propriedades que seja suportado por 
evidência (além do listado no parágrafo 57 da IAS 40). 

- Os melhoramentos anuais do ciclo 2014-2016, emitidos pelo IASB em 8 de 
dezembro de 2016 introduzem alterações, com data efetiva de aplicação para 
períodos que se iniciem em, ou após, 1 de julho de 2018 às normas IFRS 1 
(eliminação da exceção de curto prazo para aplicantes das IFRS pela primeira vez) e 
IAS 28 (mensuração de uma associada ou joint venture ao justo valor) e com data 
efetiva em, ou após, 1 de janeiro de 2017 à norma IFRS 12 (clarificação do âmbito 
de aplicação da norma). 

A Sociedade não antecipa qualquer impacto na aplicação destas alterações nas suas 
demonstrações financeiras. 

 
Alteração às políticas contabilísticas a introduzir em 1 de Janeiro de 2017 

Impacto da IAS 39 - Instrumentos financeiros  

O Banco de Portugal em 30 de Dezembro de 2015 emitiu o Aviso nº 5/2015 que 
estabelece que as entidades sujeitas à sua supervisão devem elaborar as 
demonstrações financeiras em base individual de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adoptadas, em cada momento, por 
Regulamento da União Europeia, revogando assim o Aviso nº 1/2005, que estabelecia 
que as demonstrações financeiras individuais da Sociedade deviam ser preparadas 
de acordo com as Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA´s).  

O novo Aviso entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2017 para as sociedades 
financeiras, conforme n.º1 do artigo 3º. Não foram identificados impactos 
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significativos desta alteração nas demonstrações financeiras de abertura do exercício 
de 2017. 

 

27 Acontecimentos após data de balanço 
 
Após a data de balanço e antes das demonstrações financeiras terem sido autorizadas 
para emissão, não se verificaram transacções e/ou acontecimentos relevantes que 
mereçam relevância de divulgação. 
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4.RELATÓRIO E PARECER 
FISCAL ÚNICO  
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