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INTRODUÇÃO
RELATO FINANCEIRO

ENQUADRAMENTO


O Artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, determina que deve ser
elaborado um relatório e contas anuais para cada Fundo de Pensões, reportado a 31 de
dezembro de cada exercício, o qual deve refletir de forma verdadeira e apropriada o ativo,
as responsabilidades e a situação financeira do Fundo.



Posteriormente, na Norma Regulamentar N.º 7/2010-R, de 4 de junho, na perspetiva do
funcionamento eficiente do mercado de fundos de pensões, a Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões define um regime global relativo ao relato financeiro aplicável
aos fundos de pensões.

FUNDO DE PENSÕES ABERTO BPI VALORIZAÇÃO


O Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização financia planos de pensões de benefício
definido, de contribuição definida e mistos.



Durante o ano de 2019, não se registaram alterações relevantes na gestão do fundo de
pensões.



Em 31 de dezembro de 2019, o valor total da carteira do Fundo de Pensões Aberto BPI
Valorização ascendia a 242,741,579 euros.
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FUNDO DE PENSÕES ABERTO BPI VALORIZAÇÃO
No decorrer do ano foram registados os seguintes movimentos:
Valores em euros

Valor do Fundo em 31.12.2018

212,827,806

Contribuições

15,652,690

Benefícios pagos

(5,545,631)

Transferências

1,367,425

Prémio de Seguros

(5,536)

Rendimento Líquido

18,444,825

Valor do Fundo em 31.12.2019

242,741,579
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EUA
A economia norte-americana deverá ter crescido 2.3% em 2019 (previsão BPI Research) depois
de, em 2018, ter crescido de forma expressiva (3.6%). Apesar da desaceleração, o crescimento
da economia norte-americana não deixa de ser surpreendentemente positivo, num contexto de
tensões comerciais e medidas protecionistas. Este crescimento foi favorecido pela robustez do
consumo privado, suportado pela evolução positiva do mercado de trabalho (taxa de
desemprego em 3.5% em novembro), que contrabalançou a desaceleração acentuada do
investimento empresarial (afetado também por efeitos de base associados ao forte
investimento em 2018, impulsionado pela reforma fiscal da Administração Trump). Em 2019, a
Fed cortou por três vezes a taxa de juro, colocando-a em 1.50%-1.75% no final do ano, no
sentido de evitar o impacto do aumento dos riscos na atividade económica norte-americana,
principalmente os que decorriam das tensões comerciais. Estas decisões contrastaram com a
intenção preconizada pela Reserva Federal um ano antes, em avançar com três aumentos nas
taxas de juro ao longo de 2019.
Em 2020, a economia deverá continuar a desacelerar, devido à maturidade do ciclo e à
dissipação do estímulo fiscal lançado no final de 2017, embora a desaceleração esteja suportada
pela viragem acomodatícia que a Fed efetuou no segundo semestre de 2019. Assim, de acordo
com as nossas previsões, o crescimento será de cerca de 1.8% na média do ano, um nível
razoavelmente positivo e próximo da média das duas últimas décadas (2.1%). No entanto, o
cenário macroeconómico não pode dissociar-se do ecossistema político, com as atenções
voltadas para o resultado do processo de impeachment contra o presidente Trump e para as
eleições presidenciais de novembro deste ano. Ao mesmo tempo, o aumento das tensões
geopolíticas entre EUA e Irão e a intensificação das tensões comerciais são também riscos
importantes a monitorizar.
No que concerne à política monetária, a Fed considera que o atual nível das taxas de juro
continua bem calibrado e é o mais adequado para suportar um crescimento moderado, um
mercado de trabalho robusto e para aproximar a taxa de inflação à meta dos 2%. Neste contexto,
antecipa-se estabilização da taxa de juro no intervalo atual.
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ZONA EURO
A economia da área do euro desacelerou de forma expressiva em 2019 (1.1%, face a 1.9% em
2018), explicado por uma deterioração do contexto externo global. A procura interna continuou
a suportar o crescimento, com o consumo privado a beneficiar de um mercado de trabalho
robusto (taxa de desemprego de 7.5% em novembro). Por outro lado, as tensões comerciais, a
incerteza em torno do Brexit e os problemas do sector industrial, especialmente da indústria
automóvel, afetaram de forma negativa a atividade da região, especialmente da sua principal
economia, a Alemanha. Neste contexto, o BCE alterou a sua comunicação, refletindo
preocupação com a persistência de riscos sobre o cenário, uma taxa de inflação moderada e um
crescimento económico incipiente na Zona Euro. Assim, em setembro, anunciou um novo
pacote de estímulos (redução da taxa de juro depo para -0.50%, reatamento das compras
líquidas de ativos e condições mais favoráveis para as TLTROs).
Para 2020, o BPI Research antecipa um ritmo de crescimento semelhante ao de 2019. Com
efeito, espera-se que a economia cresça 1.1%, apoiada num crescimento robusto da procura
interna. Os riscos de recessão continuam baixos, ainda que persistam fatores que podem
prejudicar o crescimento europeu, nomeadamente o crescimento moderado da economia
mundial, a debilidade do comércio internacional, problemas no sector industrial e eventuais
efeitos de arrastamento ao sector dos serviços. Destaca-se, ainda, o intensificar das tensões
geopolíticas e comerciais, nomeadamente a eventual aplicação de tarifas aos produtos
europeus por parte dos EUA.
Relativamente à política monetária, antecipa-se a manutenção de condições financeiras
acomodatícias ao longo deste ano, com o reforço do compromisso do BCE em manter o pacote
de estímulos anunciado em setembro de 2019.
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PORTUGAL
A economia portuguesa terá crescido em torno de 1.9% em 2019, mantendo um ritmo de
crescimento considerável, apesar do abrandamento face ao ano anterior (2.4%). A procura
doméstica manteve-se como o principal motor do crescimento da economia, nomeadamente o
consumo das famílias (suportado pela recuperação significativa do mercado de trabalho) e pela
recuperação do investimento (favorecido pelo atual contexto de condições financeiras
acomodatícias, expansão do sector do turismo e entrada de fundos vindos da UE). As
exportações também tiveram um desempenho positivo, mas a robustez do consumo interno
potenciou um incremento superior das importações. Neste contexto, o mercado de trabalho
continuou a recuperar em 2019, com a taxa de desemprego a cair para 6.5%, apesar de ser
evidente sinais de moderação, nomeadamente um crescimento mais brando do emprego. O
bom andamento da economia e do mercado de trabalho, que impulsionou a arrecadação da
receita fiscal e contributiva, assim como os menores encargos com juros foram importantes para
a melhoria das contas públicas em 2019, antecipando-se um défice de 0.1% do PIB (-0.4% em
2018). Relativamente às contas externas, a balança corrente terá entrado em terreno negativo
em 2019, reflexo da deterioração da balança comercial. Por fim, o mercado imobiliário mostrou
mais uma vez o seu dinamismo, sendo provável um crescimento dos preços das casas em torno
de 10%. A atividade turística, o contexto de baixas taxas de juro e a procura de não residentes
explicam este desempenho.
2020 será novamente um ano de crescimento robusto da economia portuguesa, sendo de
esperar um abrandamento para 1.7%. Os motores de crescimento deverão manter-se os
mesmos, consumo privado, investimento e exportações, mas antecipam-se contributos
inferiores aos do ano passado. O consumo das famílias deverá ser mais moderado, tendo em
conta que praticamente todo o consumo adiado nos anos de crise foi já restabelecido e que a
melhoria do mercado de trabalho continuará a abrandar. Por sua vez, investimento e
exportações deverão crescer menos do que em 2019, reflexo da manutenção de um contexto
internacional de maior incerteza. De facto, a intensificação das tensões geopolíticas e
comerciais, o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, eventual aumento do preço
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do petróleo num contexto de intensificação das tensões entre EUA e Irão, e desaceleração mais
acentuada do que o esperado da economia dos principais parceiros comerciais são os principais
riscos que a economia portuguesa enfrenta em 2020. O mercado de trabalho continuará a
ajustar-se, mas agora de forma muito mais ténue do que o observado no passado, enquanto as
contas públicas deverão continuar a beneficiar do bom momento da economia e da conjuntura
financeira. No que diz respeito às contas externas, espera-se que a balança corrente e de capital
mantenha um saldo superavitário, semelhante ao registado em 2019. Por sua vez, o mercado
imobiliário deverá continuar dinâmico, embora seja de antecipar que o aumento da construção
residencial, a par de um ligeiro abrandamento do sector do turismo e a incerteza mundial
contribuam para um crescimento mais moderado dos preços.
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
De acordo com a política de investimentos estabelecida no Regulamento de Gestão do Fundo
de Pensões, as grandes linhas quanto às aplicações financeiras são as seguintes:

A política de investimentos cumpre com os requisitos do artigo 4.º da Norma Regulamentar N.º
9/2007-R, de 28 de junho.
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Durante o ano de 2019 as aplicações do Fundo de Pensões sofreram alterações, cumprindo em
linha a política de investimento definida, como se pode confirmar no gráfico seguinte:
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Cumprimento das Regras Prudenciais
O Fundo de Pensões deverá cumprir com os limites de diversificação e dispersão prudenciais das
aplicações de investimentos do Fundo de Pensões constantes no artigo 12.º da Norma
Regulamentar N.º 9/2007-R, de 28 de junho.
O património do fundo de pensões deverá observar os seguintes limites:
Requisito

Controlo

1. Investimento em valores mobiliários que não se encontrem admitidos à negociação num
mercado regulamentado não pode representar mais do que 15%
2. Investimento em unidades de participação de organismos de investimento coletivo não
harmonizados não pode representar mais do que 10%
3. Investimento em ativos expressos em moedas distintas daquela em que estão expressas as
responsabilidades do fundo de pensões não pode representar mais do que 30%
4. Valor de mercado dos ativos cedidos em operações de empréstimo não pode exceder os
40%

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

5. Investimento numa mesma sociedade não pode representar mais do que 10%, este limite
é de 5%, caso se tratem de investimentos em associados do fundo de pensões ou em

Cumpre

sociedades em relação de domínio ou de grupo com esses associados
6. Investimento relativamente a sociedades em relação de domínio ou de grupo entre si ou
com a entidade gestora (títulos emitidos, empréstimos concedidos, depósitos em instituições
de crédito) não pode representar mais do que 20%, sendo o limite de 10%, caso se tratem de

Cumpre

investimentos efetuados no conjunto dos associados do Fundo de Pensões e das sociedades
que se encontrem em relação de domínio ou grupo com esses associados
7. Investimento em unidades de participação de um único organismo de investimento coletivo
não harmonizado não pode representar mais do que 2%

Cumpre

8. Caso os organismos de investimento coletivo não harmonizado invistam em outros
organismos de investimento coletivo não harmonizado, é considerado o investimento em
unidades de participação de cada um destes outros organismos, o qual não pode representar
mais do que 2%
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Comparação dos Limites de Exposição
No quadro seguinte procedeu-se à comparação dos limites de exposição previstas na política de
investimento do Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização com a alocação a 31.12.2019:
Política de Investimento
Limite Mínimo

Limite Máximo

Alocação
31.12.2019

Ob. Taxa Variável

0.0%

50.0%

11.6%

Cumpre

Ob. Taxa Fixa

10.0%

70.0%

50.1%

Cumpre

Ações

0.0%

55.0%

27.4%

Cumpre

Imobiliário

0.0%

20.0%

1.0%

Cumpre

Liquidez

0.0%

20.0%

4.9%

Cumpre

Retorno Absoluto

0.0%

20.0%

5.0%

Cumpre

Ativos
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Análise de Performance
No quadro seguinte apresentam-se as rendibilidades históricas anualizadas do Fundo de
Pensões Aberto BPI Valorização com a indicação dos níveis de risco do fundo de pensões no
período e as rendibilidades do benchmark:

Rentabilidade

Risco

Rentabilidade
Benchmark

Nos últimos 5 anos

2.6%

3

2.7%

Nos últimos 3 anos

2.9%

3

2.9%

Nos últimos 12 meses

9.1%

3

8.8%

Período

As rentabilidades apresentadas são anualizadas e brutas de comissões de gestão; representam
dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor do
investimento pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco
baixo) e 7 (risco elevado).
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Observações
 O cálculo das medidas de rendibilidade tem por base as seguintes fórmulas:
Rendibilidade efetiva = (UPf / Upi) – 1
Em que, UPf = Valor da unidade de participação no final do período de referência
Upi = Valor da unidade de participação no início do período de referência
Rendibilidade anualizada = (1 + rendibilidade efetiva) 365/n -1
Em que, n = número de dias do período de referência da rendibilidade efetiva utilizada
 O cálculo das medidas de risco tem por base as seguintes fórmulas:

Volatilidade =
Em que, rt = rendibilidade efetiva semanal no período t
T = n.º de semanas no período de referência, coincidente com o período utilizado para
o cálculo da rendibilidade
r = média aritmética simples das rendibilidades efetivas semanais, para o período de
referência.


A classificação do risco tem por base as seguintes fórmulas:
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COMENTÁRIO AOS RESULTADOS
O ano de 2019 foi um ano positivo para a generalidade das classes de ativos. Este movimento
foi reflexo da resolução dos vários temas que assombraram 2018. Assim, a primeira fase do
acordo comercial EUA/China, o resultado eleitoral no Reino Unido e consequentemente a
melhoria dos termos para o Brexit, e finalmente o posicionamento acomodatício dos principais
bancos centrais num contexto de moderado crescimento económico foram os principais
condutores para o desempenho do ano.
Neste contexto a carteira registou uma rentabilidade de 9.10% que compara com 8.81% do
índice de referência.
A classe de ações gerou uma contribuição positiva (5.51%) em termos absolutos, mas abaixo do
benchmark. Na rúbrica de ações europeias, o desempenho relativo da carteira deveu-se à
seleção de fundos, já que foi um ano desfavorável para a gestão ativa, e à sobre-exposição a
ações ibéricas. As restantes áreas geográficas, apesar do contributo absoluto positivo, não
acrescentaram o valor esperado, uma vez que apresentaram desempenhos menos favoráveis
do que o benchmark.
O bom desempenho da classe de obrigações de taxa fixa em 2019 foi totalmente capturado pelo
fundo. Ao longo do ano, a carteira manteve uma maior exposição a governos periféricos, e um
posicionamento mais defensivo na curva de rendimentos, através de obrigações com
maturidades mais curtas na dívida soberana de países core da zona euro. O posicionamento em
dívida privada teve um impacto positivo espelhando a melhoria registada nos prémios de risco
destes emitentes. O investimento em imobiliário também obteve uma performance positiva
resultante do bom desempenho dos fundos em carteira. A classe de obrigações de taxa variável
gerou uma contribuição positiva, resultante do estreitamento verificada nos spreads de crédito
ao longo do ano.
O investimento em retorno absoluto apresentou um contributo ligeiramente negativo, que teve
origem na seleção de fundos Equity long/short market neutral.
Por fim, a rubrica de liquidez registou também uma contribuição que reflete as taxas de juro nos
mercados monetários, que permaneceram negativas.
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RISCOS MATERIAIS
De acordo com a composição da carteira do Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização, em
31.12.2019, os riscos materiais associados eram:
Risco de Mercado
Risco de
Crédito

Câmbio

Acções

Obrigações

Acções

Taxa de juro

Taxa de câmbio

X

X

X

Cobertura Total

Risco Imobiliário
Diretos

Invest.
Alternativos

Indiretos

X

X

X

Comparativamente com o ano anterior, registaram-se alterações no tipo de riscos a que o fundo
de pensões se encontra exposto, nomeadamente ao risco de taxa de câmbio.
A gestão dos riscos materiais que afetam o fundo de pensões é efetuada através do recurso a
produtos derivados. No quadro seguinte apresentam-se os derivados constantes na carteira do
Fundo de Pensões a 31.12.2019:
Código do derivado

Designação do derivado

Risco associado

SXOH20DTB

FUT STOXX EUROPE 600 MAR20

Risco de Mercado – Gestão Agregada dos Riscos

RXH20

FUT EURO-BUND (10Y) - MAR20

Risco de Mercado – Gestão Agregada dos Riscos

ECH20

FUT EURO FX CURR - MAR20

Risco de Mercado – Cobertura Risco Cambial
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RISCOS MATERIAIS
Riscos
Risco de Mercado – Incerteza quanto a rendibilidade futura de instrumentos financeiros ou
possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de alterações dos preços de mercado dos
ativos


Ações – Perdas decorrentes de alterações de preços de ações



Taxa de Juro – Perdas decorrentes de alterações de taxas de juro



Câmbio – Perdas decorrentes de alterações de taxas de câmbio



Risco de Crédito – Ocorrência de perdas resultante da possibilidade de a contraparte
num determinado contrato entrar em incumprimento.

18

COBERTURA DAS RESPONSABILIDADES
RELATO FINANCEIRO
O nível de cobertura das responsabilidades por serviços passados das adesões coletivas
financiadas pelo Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização, em 31.12.2019, encontra-se descrito
no quadro seguinte:

Número da
Adesão

Valor da quotaparte do fundo

Cenário de financiamento
Responsabilidades
passadas

Nível de
cobertura

Cenário mínimo de solvência
Responsabilidades
passadas

Nível de
cobertura

4

1,341,294

1,453,620

92.3%

980,259

136.8%

6

4,095,011

4,482,587

91.4%

4,482,587

91.4%

12

366,938

389,873

94.1%

201,972

181.7%

22

658,966

945,194

69.7%

666,136

98.9%

24

1,250,928

1,318,165

94.9%

1,184,681

105.6%

31

6,624,460

8,096,287

81.8%

5,059,984

130.9%

40

615,817

324,833

189.6%

218,242

282.2%

49

1,573,520

987,999

159.3%

987,999

159.3%

57

240,738

382,862

62.9%

191,337

125.8%

66

7,005,230

8,338,141

84.0%

5,607,334

124.9%

68

57,459,012

58,331,432

98.5%

58,331,432

98.5%

123

4,200,003

5,937,182

70.7%

3,038,750

138.2%

128

378,642

280,161

135.2%

280,161

135.2%

131

18,416

95,588

19.3%

42,560

43.3%

133

3,850,037

3,881,905

99.2%

2,125,317

181.2%

134

469,648

687,114

68.4%

365,816

128.4%

152

2,139,143

3,240,478

66.0%

1,139,520

187.7%

155

160,892

245,405

65.6%

92,321

174.3%

O Associado da adesão n.º 4 não pretende continuar a financiar o plano de pensões em vigor,
encontrando-se em curso o processo de extinção desta adesão ao Fundo de Pensões Aberto BPI
Valorização.
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Em janeiro de 2020 o Associado da adesão n.º 6 efetuou uma contribuição de 164,287 euros de
forma a colmatar o deficit de financiamento.
O Associado da adesão n.º 22 possui um plano de pensões financiado conjuntamente pela
adesão em causa e por uma adesão ao Fundo de Pensões Aberto BPI Segurança. O valor do
fundo apresentado para a adesão n.º 22 inclui a respetiva quota-parte do Fundo de Pensões
Aberto BPI Segurança. O Associado foi informado da necessidade de realizar uma contribuição
no valor de 56,901 €, de forma a colmatar o deficit de financiamento, relativo ao mínimo de
solvência.
Em fevereiro de 2020, os Associados da adesão n.º 68 efetuaram uma contribuição no valor
88,911 euros de forma a garantir um nível de financiamento de 95% das responsabilidades dos
Participantes e 100% das responsabilidades dos Beneficiários, tal como é requerido pelo Banco
de Portugal.
O Associado da adesão n.º 128 não pretende continuar a financiar o plano de pensões de
benefício definido, encontrando-se em curso o processo de extinção desta adesão ao Fundo de
Pensões Aberto BPI Valorização.
O Associado da adesão n.º 131 foi adquirido por outra empresa em 28 de fevereiro de 2017, não
pretendendo esta nova entidade continuar a financiar o plano de pensões em vigor. Encontrase em curso o processo de extinção do Contrato de Adesão n.º 131 ao Fundo de Pensões Aberto
BPI Valorização.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2020
A BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
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Demonstração da Posição Financeira
Valores em EUR
Notas

Dem onstração da posição financeira

31 dez 2019

31 dez 2018

Ativo
Investim entos
5
5
5
6
7

Instrumentos de capital e unidades de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos de dívida
Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI
Outras aplicações

102,847,400
59,833,864
42,973,347
7,994,300
1,640

299,186
987,873
243,178,914

278,204
1,010,201
214,938,956

391,599
12,789
32,947
437,335

342,737
7,231
1,761,181
2,111,150

242,741,579

212,827,806

20.1754

18.4934

Outros ativos
Devedores
Outras entidades
Acréscimos e diferimentos
Total do Ativo

8

120,847,815
66,402,151
50,294,427
4,347,461
-

Passivo
Credores
Entidade gestora
Estado e outros entes públicos
Outras entidades
Total do Passivo
Valor do fundo
Valor da unidade de participação

Demonstração de Resultados
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Demonstração de Fluxos de Caixa

Valores em EUR
Dem onstração de Fluxos de Caixa

31 dez 2019

31 dez 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contribuições
Contribuições dos associados
Contribuições dos participantes/beneficiários
Transferências

15,599,242
53,448
5,735,688

12,097,473
76,047
6,213,320

Pensões, capitais e prémios únicos vencidos
Pensões pagas
Prémios únicos para aquisição de rendas vitalícias
Capitais vencidos (remições/vencimentos)
Transferências

(3,999,070)
(40,728)
(1,475,508)
(4,368,263)

(3,621,295)
(109,000)
(462,007)
(3,405,405)

(24,779)
(5,536)

(22,912)
-

(1,313,368)
(118,770)
(151)

(1,272,082)
(113,920)
(97)

10,042,206

9,380,122

93,744,826
3,117,825

123,722,095
3,393,909

Encargos inerentes ao pagamento das pensões e subsídios por morte
Prémios de seguros de risco de invalidez ou morte
Remunerações
Remunerações de gestão
Remunerações de depósito e guarda de títulos
Outras despesas
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investim ento
Recebimentos
Alienação / reembolso dos investimentos
Rendimentos dos investimentos
Pagamentos
Aquisições de investimentos
Comissão de transação e mediação
Outros gastos com investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investim ento
Variações de caixa e seus equivalentes
Efeitos de alterações da taxa de câm bio
Caixa no ínicio do período de reporte
Caixa no fim do período de reporte

(110,617,351)
(33,123)
506 (138,472,846)
(4,842)
(4,658)
(13,759,037)
(3,716,831)
69,992
7,994,300
4,347,461
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Notas às Demonstrações Financeiras
1. Identificação do Fundo
O Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização (“Fundo”) iniciou a sua atividade a 24 de junho de 1993. Este
Fundo permite adesões individuais e adesões coletivas. Relativamente às adesões coletivas, financia 91 planos
de pensões de contribuição definida e 23 planos de pensões de benefício definido.

A última versão do regulamento de gestão data de 31 de dezembro de 2014, sendo a Entidade gestora, a BPI
Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. (“Entidade Gestora” ou “BPI Vida e Pensões). As funções de
banco depositário são exercidas pelo Banco BPI, S.A. (“Banco BPI”).

2. Alterações ocorridas nos planos de pensões
Durante o exercício de 2019, ocorreram as seguintes alterações:

- Associada com o número de adesão nº 93 - Cessação das Contribuições a partir de 01-03-2019;
- Associada da adesão nº 152 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 153 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 154 – Nova Adesão
- Associada da adesão nº 33 – O Associado pode, em qualquer momento, efetuar contribuições
extraordinárias ao abrigo do Plano de Pensões;
- Associada da adesão nº 157 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 70 – Nova Associada e inclusão da possibilidade de pagamento através do
Fundo de Pensões de acordo com a norma 8/2018; Alteração ainda do Plano de Pensões de forma a
permitir a transferência de valores de outros Fundos de Pensões;
- Associada da adesão nº 151 – Inclusão da possibilidade de pagamento através do Fundo de Pensões
de acordo com a norma 8/2018;
- Associada da adesão nº 61 – Alteração Plano de Pensões;
- Associada da adesão nº 156 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 159 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 160 – Nova Adesão;
- Associada da adesão nº 158 – Nova Adesão.
Durante o exercício de 2018, ocorreram as seguintes alterações:
- Associada da adesão nº 93 – Cessação das contribuições;
- Associada da adesão nº 105 – O Associado alterou a taxa de contribuição e permitiu a transferência do
montante correspondente ao valor existente em nome do Participante no Seguro da Companhia de
Seguros Generalli, relativo às contribuições efectuadas pela Baxalta até à data da compra desta
empresa pelo Associado;
- Associada da adesão nº 140 - Introduziu um novo Associado;
- Associada da adesão nº 82 – Alteração da idade da reforma;
- Associada da adesão nº 67 – O Associado alterou a taxa de contribuição;
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- Associada da adesão nº 130 – Novo Associado;
- Associada da adesão nº 115 - Novo Associado.
3. Natureza e impacto de alterações dos ativos, responsabilidades e/ou riscos do Fundo

Durante os exercícios de 2018 e 2019 não ocorreram alterações relevantes de ativos, responsabilidades
e/ou riscos do Fundo.

4. Bases de Mensuração e Principais Critérios Valorimétricos
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos registos contabilísticos do Fundo, adotando os princípios gerais estabelecidos na IAS 1 e o
estabelecido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) na Norma Regulamentar
n.º 7/2010-R, de 4 de junho.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os
seguintes:

4.1. Especialização de exercícios

Na sua generalidade, os rendimentos e gastos são reconhecidos na demonstração de resultados do exercício
em que se vencem, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.

4.2. Investimentos mobiliários

As aquisições e alienações de investimentos mobiliários, são registadas na data da transação, pelo valor efetivo
de aquisição e alienação, respetivamente.

A avaliação dos ativos mobiliários respeita as disposições previstas na Norma Regulamentar n.º 9/2007-R, de
28 de junho, emitida pela ASF, a qual estabelece os critérios valorimétricos ou de avaliação dos referidos ativos:


Os ativos que se encontrem admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados regulamentados

são avaliados tendo por base o respetivo preço de mercado, correspondente (i) à cotação de fecho ou ao preço
de referência divulgado pela instituição gestora do mercado financeiro em que se encontrem admitidos à
negociação ou (ii) à cotação de fecho do mercado que apresente maior liquidez, caso estejam admitidos em
mais do que uma bolsa de valores ou mercado regulamentado. Caso estes ativos não tenham sido
transacionados por um período de 30 dias, apresentem reduzida liquidez, ou cujas condições económicas se
tenham alterado desde a última transação efetuada, são equiparados a ativos não admitidos à cotação, sendo
avaliados como se descreve de seguida;


Os ativos que não se encontrem admitidos à negociação em bolsas de valores ou em mercados

regulamentados são avaliados pela aplicação da seguinte sequência de prioridades: (i) o valor das ofertas de
compra difundidas para o mercado por meios de informação especializados, caso essas ofertas sejam
representativas; (ii) metodologias baseadas na informação disponível relativamente a preços de mercado de
ativos cujos fluxos financeiros subjacentes sejam similares, que tenham risco de crédito semelhante, sejam
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oriundos do mesmo setor económico e da mesma zona geográfica e que produzam resultados semelhantes
perante mudanças nas condições de mercado; e, (iii) modelos de avaliação universalmente aceites nos
mercados financeiros, baseados na análise e metodologia dos fluxos de caixa descontados;


Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas

representativas do seu presumível valor de realização, são valorizados com base na cotação que, no entender
da Entidade Gestora, melhor reflete o seu presumível valor de realização. Essa cotação foi recolhida em
sistemas internacionais de informação de cotações tais como o Financial Times Interactive Data, o ISMA –
International Securities Market Association, a Bloomberg, a Reuters ou outros que sejam considerados
credíveis pela Entidade Gestora. Alternativamente, a cotação pode ser obtida junto de market makers da
escolha da Entidade Gestora.


Os investimentos mobiliários com pagamentos fixos ou determináveis e maturidade fixa, para os quais

existe intenção e capacidade de manter até à maturidade, são reconhecidos ao custo amortizado. Estes ativos
são reconhecidos ao seu justo valor no momento inicial do seu reconhecimento e mensurados
subsequentemente ao custo amortizado, sendo o juro calculado através da taxa de juro efetiva. Eventuais
perdas por imparidade destes ativos são reconhecidas na demonstração de resultados quando identificadas.

As mais e menos-valias potenciais resultantes da avaliação de aplicações são refletidas na demonstração de
resultados, correspondendo à evolução do valor dos títulos durante o exercício ou após a data de aquisição,
no caso de títulos adquiridos no ano. O valor de balanço dos títulos que transita para o exercício seguinte
corresponde ao custo de aquisição, corrigido pelas mais e menos-valias potenciais, geradas após a sua
aquisição.
As mais e menos-valias realizadas resultantes da alienação/reembolso de aplicações são determinadas face
ao valor de balanço dos títulos no início do ano ou face ao custo de aquisição, no caso de terem sido adquiridos
durante o exercício.
4.3. Operações com contratos de “Futuros”

As posições abertas em contratos de futuros, realizadas em mercados organizados, são refletidas em rubricas
extrapatrimoniais. Estas operações são valorizadas diariamente, com base nas cotações de mercado, sendo
os lucros e prejuízos realizados ou potenciais reconhecidos como proveito ou custo na rubrica “Ganhos líquidos
dos investimentos” da demonstração de resultados.

4.4. Comissões

As diversas comissões suportadas pelo fundo, acordadas no contrato de adesão, são contabilizadas na rubrica
“Outras despesas” da demonstração de resultados, no período em que ocorrem, independentemente do
momento do seu pagamento. Destacam-se como principais comissões:


Comissão de gestão: corresponde à remuneração da Entidade Gestora, pela atividade de gestão do
património do Fundo.
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Comissão de depósito: remuneração do banco depositário pelo exercício das funções de depositário
dos investimentos mobiliários e de outros documentos representativos dos ativos que integram a
carteira de investimentos do Fundo.

4.5. Pensões, capitais, prémios únicos vencidos e contribuições

O pagamento de pensões, capitais, prémios únicos vencidos, bem como as contribuições para o Fundo
efetuadas pelo Associado, são registados como gastos e rendimentos quando pagas e recebidas,
respetivamente, concorrendo para a formação do resultado do exercício.

4.6. Operações em moeda estrangeira

As transações em outras divisas que não o Euro, são registadas às taxas em vigor na data da transação.
Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros utilizando as taxas de
câmbio vigentes na data do balanço.
As diferenças líquidas originadas pela atualização cambial são refletidas na rubrica “Ganhos líquidos dos
investimentos” na demonstração de resultados.

4.7. Impostos
De acordo com as disposições previstas no artigo 16.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (“EBF”), os fundos
de pensões e equiparáveis, constituídos de acordo com a legislação nacional, estão isentos de Imposto sobre
Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) e de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis (“IMT”).
A isenção de IRC não abrange os dividendos de ações Portuguesas que não tenham permanecido em carteira
por um período superior a 1 ano. Por outro lado, os fundos de pensões são ainda eventualmente sujeitos a
tributação no estrangeiro, relativamente aos rendimentos aí obtidos.

5. Investimentos

Em 31 de dezembro de 2019, a carteira do Fundo inclui Instrumentos de capital e unidades de participação,
Títulos de dívida pública e outros títulos de dívida, conforme se detalha abaixo, num total de investimentos de
237,544,394 euros o que representa um aumento de 15.5% face ao existente no balanço a 31 de dezembro de
2018.

Na tabela abaixo apresentam-se também os juros corridos no valor de 987,873 euros referentes aos títulos de
divida detidos pelo Fundo, especializados na rubrica “Acréscimos e diferimentos”.
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Face a 2018, não se verificam alterações materialmente relevantes na composição da carteira de
investimentos.

Riscos associados à carteira de investimentos

Exposição e Origem do Risco


Risco de mercado: é decorrente das oscilações nos preços dos títulos que compõem a carteira de cada

fundo.


Risco de taxa de juro: risco de movimentos adversos (subida) nos vários prazos das taxas de juro, com

impacto no preço das obrigações de taxa fixa


Risco de crédito: corresponde à possibilidade de um emitente de determinado título não ter capacidade

financeira suficiente para fazer face às suas responsabilidades.


Risco cambial: resulta da detenção de ativos em moeda estrangeira e da variação das taxas de câmbio

destas moedas.


Risco de liquidez: consiste na eventual dificuldade na realização dos ativos que compõem a carteira de

investimentos.


Risco operacional: resulta da falha (ou deficiências) de processos internos, recursos humanos, sistemas,

fraude ou outros que possam afetar o normal funcionamento da atividade da Entidade Gestora.

Políticas e Procedimentos de Gestão de Risco.

O Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização considera a gestão do risco uma das disciplinas fundamentais no
seu modelo de funcionamento. Para isso dispõe de uma equipa dedicada ao controlo do Risco, a qual utiliza
diversas ferramentas para medir e quantificar a exposição aos riscos. Privilegia-se a identificação e
monitorização dos diferentes fatores de risco e a partilha de informação sobre o risco das carteiras com
gestores e órgãos da administração.
No que diz respeito ao Risco de Mercado, utiliza-se o Value-at-Risk (“VaR”) para determinar a estimativa de
perda máxima esperada para uma carteira, num determinado horizonte temporal, com um determinado nível
de confiança. O Fundo de Pensões Aberto BPI Valorização dispõe de uma solução analítica partilhada entre
os gestores e a equipa responsável pela monitorização de risco, que implementa uma análise baseada em
modelos de fatores.

A exposição ex-ante das carteiras aos principais fatores de risco (e.g. mercado, indústria, país, moeda, taxa de
juro, risco de crédito), em termos de volatilidade absoluta ou relativamente a um benchmark, passou assim a
ser aferida em cada momento através do software “PORT”. Este sistema avalia a contribuição de cada fator
para o risco total da carteira de investimentos.

O Risco de Crédito é também capturado pelo modelo de fatores da Bloomberg, que engloba fatores destinados
a captar esta dimensão do risco.

Com o objetivo de mitigar o Risco de Liquidez, cada gestor mantém excedentes de liquidez suficientes, para
fazer face às responsabilidades financeiras a cargo do Fundo. Os instrumentos de leitura desta dimensão do
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risco, são ainda reforçados com a elaboração periódica de mapas informativos que permitem acompanhar a
evolução da liquidez.

No âmbito do Risco Operacional, é aferido o impacto dos riscos associados a cada atividade, analisando as
ocorrências e compreendendo o tipo de falhas e a quantificação dos custos associados.

Por último, e tendo em consideração a monitorização dos limites legais e das políticas de investimento, os
alertas de incumprimento são enviados aos gestores sempre que as carteiras de investimento são encerradas.
Estão ainda definidos limites de exposição por Contraparte, relativos às operações por liquidar.

Análise de sensibilidade

Conforme acima referido, uma medida que agrega os principais riscos de mercado e utilizada pelo Fundo de
Pensões Aberto BPI Valorização é o Value-at-Risk. Para o cálculo deste indicador, são utilizadas as
volatilidades e correlações apuradas historicamente para os diferentes títulos, baseadas nos preços dos últimos
365 dias. Em 31 de dezembro de 2019, o Value-at-Risk com um nível de confiança de 95% e horizonte temporal
de 1 mês pode ser detalhado com o contributo das seguintes classes de ativos:

VaR / Carteira
Contributo Ações
VaR (EUR)
(%)
(%)
1.48

4,082

1.26

Contributo
Taxa de Juro
(%)

Contributo
Moeda (%)

0.22

-

6. Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica referia-se a depósitos domiciliados no Banco BPI com o
seguinte detalhe:
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7.

Outros ativos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica respeita essencialmente a valores a regularizar de derivados
e nos Acréscimos e Diferimentos estão registados os juros a receber dos títulos de dívida pública e outros
títulos de dívida.

8.

Passivo

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica respeita a valores a pagar à Entidade Gestora pela Comissão
de Gestão Financeira e ainda Operações a Liquidar (OPL) que foram regularizadas no exercício de 2019.

9. Contribuições
Durante o exercício de 2019 as contribuições efetuadas foram superiores ao estimado, conforme se apresenta
na tabela abaixo:

Valores em EUR
Contribuições 2019
Estimado (1)
Efetivo (2)
14,951,270

15,652,690

Diferença
(2) - (1)
701,420

As contribuições efectuadas pelos associados durante o exercicio de 2019, variaram em função das variações
da população e novos clientes.
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Durante os exercícios de 2019 e 2018, os Associados e os participantes efetuaram as seguintes contribuições:

Valores em EUR
Associados
15,599,242

Contribuições 2019
Participantes Transferências
53,448

5,735,688

Total

Contribuições
2018

21,388,378

18,386,839

10. Pensões, capitais e prémios únicos vencidos
Durante os exercícios de 2019 e 2018, os benefícios pagos têm a seguinte composição:
Valores em EUR
Pensões
Pensões
Pensões
Pensões
Pensões
Pensões
Pensões

31 dez 2019

31 dez 2018

2,743,363
559,810
424,552
156,368
36,667
110

2,504,838
497,919
411,714
87,157
83,333
-

3,920,869

3,584,961

4,368,263
1,475,508
67,396
40,728
24,207
16,353
572

3,405,405
462,007
18,232
109,000
22,276
15,838
637

Outros

5,993,025

4,033,395

Total

9,913,894

7,618,356

Gerais
de velhice
de invalidez
de viuvez
de orfandade
Flexíveis
Pensões

Transferências
Remissões
Reembolso Capital IRS
Prémios Únicos
Contribuições SAMS
Pré-reforma antecipada
Outros

Não foram verificadas variações significativas nos valores pagos nos benefícios em 2019 face a 2018.

11.

Ganhos Líquidos dos Investimentos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas têm a seguinte composição:

Face ao exercício de 2018, verificou-se um aumento substancial na valorização dos ativos que compõem
a carteira de investimentos, nomeadamente nos instrumentos de capital.
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12. Rendimentos Líquidos de Investimentos
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estas rubricas têm a seguinte composição:
Valores em EUR
Investim entos
Outros títulos de dívida
Instrumentos de capital
Títulos de dívida pública
Numerário
Total

31 dez 2019

31 dez 2018

2,391,025
615,254
89,268
(50)

2,304,115
1,114,901
126,844
-

3,095,497

3,545,860

Não foram verificadas variações significativas nos rendimentos líquidos da carteira 2019 face a 2018.
13. Outras despesas

Nos termos do Regulamento de Gestão do Fundo, é responsabilidade deste efetuar o pagamento das
comissões à Sociedade Gestora e ao Banco Depositário.

O detalhe das comissões registadas nos exercícios de 2019 e 2018 é conforme segue:

Valores em EUR
Outras Despesas

31 dez 2019

31 dez 2018

1,218,960
122,666
2,470

1,119,679
113,625
26,784

1,344,096

1,260,088

95,912
52,148
5,816

72,544
47,215
4,337

Im postos e taxas

153,876

124,096

Total

1,497,972

1,384,185

Comissões de Gestão Financeira
Comissão de Depósito
Comissões de Corretagem
Com issões
Outras Despesas
Imposto selo s/ comissões
Taxa para I.S.P.

As comissões suportadas durante o exercício foram calculadas conforme segue:

Tipo com issão

Tipo Plano

Administrativa
Administrativa

Plano CD
Plano BD

Financeira

Todos

Financeira Incentivo

Todos

Atuarial

Plano BD

Pagamento Benefícios

Plano CD

Pagamento Benefícios

Plano BD

Descrição do m étodo de cálculo
A comissão é calculada em função do número de participantes.
A comissão é um valor fixo, atualizado anualmente pelo IPC médio
A comissão é definida em % e aplicada trimestralmente ao valor
do Fundo sob gestão.
A comissão é definida em %, em função da rentabilidade obtida
pelo fundo face ao benchmark definido, e aplicada ao valor do
Fundo sob gestão.
A comissão atuarial é um valor fixo, atualizado anualmente pelo
IPC médio registado no ano anterior.
A comissão é calculada em função do número de processos
tratados.
A comissão é calculada em função do número de pensionistas.
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14. Eventos subsequentes
Conforme os respetivos Relatórios do Atuário Responsável:


o Associado da adesão nº 4 não pretende continuar a financiar o plano de pensões em vigor,
encontrando-se em curso o processo de extinção desta adesão ao Fundo de Pensões Aberto
BPI Valorização, aprovado pela ASF em 26 novembro de 2019.



o Associado da adesão nº 6 não cumpre com o nível de financiamento exigido pelo Banco de
Portugal, com um nível de cobertura de 91.4%. De forma a cumprir com o mínimo de
financiamento exigido, o Associado efetuou uma contribuição no valor de 164,287 euros em
janeiro de 2020.



O Associado da adesão nº 12 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF com
um nível de cobertura de 181.7%;



O Associado da adesão nº 22 não cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF,
com um nível de cobertura de 98.9%. De forma a colmatar o défice no cenário mínimo de
solvência a Empresa deve efetuar uma contribuição no valor de 7,170 euros.



o Associado da adesão n.º 24 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF com
um nível de cobertura de 105.6%;



o Associado da adesão n.º 31 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 130.9%;



o Associado da adesão n.º 40 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 282.2%;



o Associado da adesão n.º 49 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 159.3%;



o Associado da adesão n.º 57 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 125.8%;



o Associado da adesão n.º 66 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 124.9%;



o Associado da adesão n.º 68 cumpre com o nível de financiamento exigido pelo Banco de
Portugal. Em fevereiro de 2020 efetuou uma contribuição no valor 88,911 euros de forma a
garantir um nível de financiamento de 95% das responsabilidades dos Participantes e 100% das
responsabilidades dos Beneficiários, tal como é requerido;



o Associado da adesão n.º 123 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 138.2%;



o Associado da adesão n.º 128 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 135.2%;



O Associado da adesão n.º 131 foi adquirido por outra empresa em 28 de fevereiro de 2017,
não pretendendo esta nova entidade continuar a financiar o plano de pensões em vigor.
Encontra-se em curso o processo de extinção do Contrato de Adesão n.º 131 ao Fundo de
Pensões Aberto BPI Valorização;



O Associado da adesão n.º 133 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 181.2%;



O Associado da adesão n.º 134 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 128.4%.
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O Associado da adesão n.º 152 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 187.7%



O Associado da adesão n.º 155 cumpre com o nível mínimo de solvência exigido pela ASF, com
um nível de cobertura de 174.3%
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