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Num contexto nacional em que poucos novos mandatos para a constituição de planos e fundos 

de pensões têm sido atribuídos, a Banif Açor Pensões obteve em 2005 dois novos mandatos, 

conferidos pela ANA-Aeroportos de Portugal e pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de 

Futebol, na sequência de outros prestigiantes mandatos alcançados em 2004, entre os quais se 

conta o da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Nos últimos três anos a BAP obteve seis 

mandatos para a constituição ou gestão de fundos de pensões, o que é extremamente 

significativo no quadro do mercado português. 

 

Este desempenho foi potenciado não só pela intensa actividade comercial desenvolvida, como 

pela performance registada ao longo dos últimos anos pelos fundos geridos, nomeadamente 

em termos do binómio retorno/risco, em que a generalidade dos fundos que a Sociedade gere 

se continuou a posicionar na liderança das respectivas classes. Em 2005 o fundo ‘Banif 

Previdência Empresas, fp’ situou-se no 1º lugar das rendibilidades dos fundos de pensões 
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abertos na classe de risco “Prudente” da APFIPP, com um retorno de 5,82% no período, 

claramente superior à rendibilidade média desta classe. Este desempenho foi alcançado com 

uma volatilidade muito reduzida, o que atesta a consistência da gestão efectuada. 

 

Efectivamente, os activos geridos pela Sociedade aumentaram cerca de 42% no período, 

muito acima do crescimento de 24,5% registado pelo sector em Portugal. Assim, a Banif Açor 

Pensões geria, no final de 2005, mais de 216 milhões de euros, o que representa um 

crescimento anual de 31,4% nos últimos 3 anos. 

 

O debate generalizado sobre a sustentabilidade e a reforma do Sistema de Segurança Social 

estatal, as marcadas incertezas relativamente às reformas futuras e os incentivos que têm 

vindo a surgir ao desenvolvimento dos Regimes Complementares de Reforma têm criado um 

terreno propício ao crescimento da actividade de estruturação e gestão de planos e fundos de 

pensões, independentemente de perspectivarmos um caminho ainda longo a percorrer. Face ao 

ritmo de crescimento registado e apesar do constante esforço de investimento que tem vindo a 

ser realizado, cremos que a Banif Açor Pensões já consolidou o seu modelo e estratégia de 

actuação. 

 

As condições criadas para o crescimento dos proveitos traduziram-se, neste exercício, por um 

retorno sobre os capitais próprios de 10,1%, tendo o resultado líquido do exercício 

evidenciado um crescimento significativo, atingindo no final do ano o valor de cerca de 280 

mil euros. 

 

Cremos estar todos de parabéns. A todos aqueles que connosco tornam possível o nosso 

sucesso, pelo seu empenho e dedicação, o nosso reconhecimento.  
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1. Enquadramento Macroeconómico 
 

 

1.1 Conjuntura Internacional 
 

O ano de 2005 ficou marcado por uma desaceleração do crescimento económico mundial - o 

Fundo Monetário Internacional estima que a economia global tenha crescido 4,3% contra 

5,0% em 2004 – num contexto de elevados preços do petróleo e de subida de taxas de juro: o 

preço do petróleo atingiu um novo máximo histórico a 69,81 dólares, a Reserva Federal 

Americana subiu a taxa de referência em 2,25% para 4,25% e o Banco Central Europeu 

iniciou também um ciclo de subida de taxas. A rejeição do Tratado Constitucional pela França 

e pela Holanda, com implicações negativas ao nível do câmbio e dos indicadores de 

confiança, o anúncio da progressiva flexibilização do Renminbi, indiciando maior variedade 

na composição das reservas cambiais dos países asiáticos, o acentuar dos movimentos 

terroristas, com os ataques bombistas de Londres, e uma sequência anormal de catástrofes 

naturais, são factos que não podem deixar de ser assinalados. 

 

Uma das grandes surpresas de 2005 foi o facto da subida do preço do petróleo com a sua 

manutenção em níveis historicamente elevados ter tido um impacto marginal sobre o 

crescimento e a inflação. Estima-se que a taxa de inflação ao nível do “G4” (EUA, Europa 

dos 12, Reino Unido e Japão), excluindo os preços dos bens alimentares e energéticos, se 

tenha mantido num intervalo estável, em torno de 1,2-1,7%, cerca de 1% abaixo da taxa de 

inflação que incorpora estes dois efeitos, um patamar confortável do ponto de vista dos 

bancos centrais. A maior mobilidade laboral entre economias, propiciada pelo efeito 

globalização, impediu que a subida do preço do petróleo se repercutisse noutros indicadores 

de inflação mais relevantes, nomeadamente ao nível do mercado laboral.  

 

A “normalização” da política monetária constituiu outro dos grandes temas de 2005, com a 

Reserva Federal Americana a subir a sua taxa de referência em 225 pontos base (pb), de 

2,00% para 4,25%, enquanto que o Banco Central Europeu, no final do ano, elevou a sua taxa 

de referência em 25 pb para 2,25%, depois de mais de dois anos e meio de estabilidade. A 

subida das taxas ficou a dever-se mais à necessidade de reduzir o grau acomodatício da 
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política monetária do que a qualquer tipo de pressões inflacionistas, já que os índices de 

inflação subjacente, o qual mede a evolução dos preços excluindo factores mais voláteis e que 

as autoridades monetárias seguem com mais atenção, se mantiveram dentro de um intervalo 

relativamente confortável. 

 

Estima-se que a economia americana tenha crescido 3,6% em 2005, acima do seu ritmo 

potencial, num período em que a alta do preço do petróleo não inibiu a Reserva Federal de 

prosseguir o processo de normalização das taxas de juro. Depois de um crescimento do 3,6% 

no primeiro semestre, foram-se avolumando sinais de abrandamento económico, 

fundamentalmente fruto do fraco desempenho do mercado de trabalho, à medida que a 

Reserva Federal se mostrava inflexível no seu esforço de eliminação do excesso de liquidez 

existente. No entanto, a economia conseguiu manter o mesmo ritmo de crescimento no 

terceiro trimestre, impulsionada essencialmente pelo investimento e pelo consumo privado, 

componentes que cresceram 5,7% e 3,9%, respectivamente. 

 

A subida do petróleo afectou naturalmente a taxa de inflação corrente mas as taxas 

subjacentes sofreram em menor escala, tendo oscilado dentro do intervalo de 1,1% a 2,2%, 

um patamar mais confortável do ponto de vista da Reserva Federal. O ritmo de crescimento 

da economia acima do potencial, a par de um nível de inflação controlado e de taxas de 

obrigações de longo prazo a níveis historicamente baixos, viria a suscitar amplos debates 

entre os investidores sobre a sustentabilidade das actuais condições dos mercados financeiros.  

 

A Zona Euro terá apresentado em 2005 um abrandamento do ritmo de crescimento, com o 

produto a crescer cerca de 1,4% face a 1,8% em 2004 e abaixo das estimativas avançadas no 

início do ano. No primeiro semestre, o efeito da apreciação do Euro, com impacto negativo no 

sector exportador, e a rejeição do Tratado Constitucional Europeu, com reflexos na 

deterioração dos principais índices de confiança, quer empresariais, quer individuais, 

juntamente com a precariedade da situação orçamental, conduziu a um cenário de quase 

estagnação económica, com o PIB comunitário a crescer apenas 1,2%. Este factor, aliado ao 

nível de inflação controlado (1,5%, excluindo o contributo dos bens alimentares e 

energéticos) e à permanência de uma taxa de desemprego elevada (acima de 8,5%), gerou 

frequentes especulações sobre um possível corte de taxas por parte do BCE.  
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A partir do terceiro trimestre, a generalidade dos índices de confiança apresentou melhorias 

consideráveis, reflectindo a tendência de depreciação do Euro, o que aliado a uma taxa de 

inflação ligeiramente acima do objectivo de 2%, motivou a subida de taxas por parte do BCE, 

interrompendo um ciclo de manutenção que se prolongava há dois anos e meio. 
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Estima-se que o Japão tenha apresentado em 2005 uma ligeira desaceleração do ritmo de 

crescimento, com o produto ainda assim a subir cerca de 2,5%, estimulado essencialmente 

pela procura externa e, em particular, pela China. O mercado de trabalho evidenciou algumas 

melhorias, com a taxa de desemprego a registar uma ligeira queda de 4,7% para 4,3%, em 

consonância com uma subida generalizada dos indicadores de confiança empresarial. Apesar 

do forte crescimento económico, a economia japonesa não se conseguiu dissociar do processo 

de deflação que a tem afectado nos últimos anos: a inflação homóloga terá voltado a registar 

variações negativas, em torno de -1,2%, em linha com o verificado no ano anterior.  

 

As principais economias asiáticas mantiveram um ritmo de crescimento em linha com o 

observado em 2004 - cerca de 7,8% - em resultado do forte dinamismo das respectivas 

procuras internas, o que tem por sua vez ajudado a incrementar significativamente o volume 

de trocas comerciais a nível global. O vigor da economia chinesa, cujas estimativas apontam 

para um crescimento em torno de 9,5%, continuou a suportar a procura mundial. 
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Estima-se que a América Latina tenha sofrido uma desaceleração do crescimento económico 

dos fulgurantes 5,9% em 2004 para 3,9% em 2005, com a taxa de inflação a diminuir de 6,6% 

para 5,7%, no mesmo período. O crescimento da economia americana e o estímulo da procura 

externa da China, assim como o comportamento favorável dos preços das matérias-primas, 

beneficiaram o sector exportador do bloco latino-americano. 

 

O Brasil terá apresentado uma desaceleração do ritmo de crescimento, acompanhada da 

redução da inflação e da diminuição da taxa de desemprego. Estima-se que o PIB tenha 

crescido 2,3% face a 4,9% no ano anterior, com a inflação homóloga a diminuir dois pontos 

percentuais para 5,6% e a taxa de desemprego a reduzir-se de 11,5% para 10,1%. Merece 

igualmente referência a ligeira deterioração do défice orçamental, de 2,7% para 3,4% do PIB, 

devido ao peso acrescido das despesas em resultado de taxas de juro mais elevadas. Estima-se 

que a política de subida de taxas por parte do Banco Central, iniciada em Setembro de 2004, 

tenha tido um impacto superior ao esperado na economia real. O último aumento aconteceu 

em Maio, quando a taxa atingiu 19,75%. Nas três reuniões seguintes, o Banco Central 

manteve a taxa de referência inalterada e, em Setembro, iniciou o ciclo de descida, com um 

corte de 25 pb, a que se seguiram cortes de 50 pb nas reuniões de Outubro, Novembro e 

Dezembro, com a taxa a fechar o ano em 18%.  

 

A actuação do Banco Central teve também repercussões na apreciação do Real face ao Dólar 

(cerca de 12% no ano, para 2,33 Reais/Dólar) e num estreitamento do spread do principal 

referencial de risco Brasil (o índice EMBI+) para um nível historicamente baixo – 311 pb face 

a 382 pb no final de 2004. 

 

1.2 Conjuntura Nacional 
 

A economia portuguesa registou em 2005 uma desaceleração no seu ritmo de crescimento, 

estimando-se que tenha crescido cerca de 0,3% face a 1,3% no ano transacto, bastante abaixo 

das expectativas iniciais e implicando quatro anos consecutivos de divergência real face à 

Zona Euro. 
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De facto, o ambiente económico manteve-se bastante deprimido, sobretudo durante a primeira 

metade do ano, altura em que o tópico da estabilidade das finanças públicas ganhou novo 

relevo na sequência das eleições legislativas antecipadas. A reavaliação das contas públicas 

colocou o valor do défice em 6,83% para 2005, forçando a adopção de várias medidas de 

contenção, entre as quais se contam a subida da taxa normal do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) de 19% para 21% bem como de outras taxas específicas de imposto. 

Ainda decorrente dessa reavaliação, a República Portuguesa viu a sua notação de crédito 

reduzida pela agência Standard&Poors de AA para AA-. 
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Uma análise mais atenta às principais componentes do PIB revela que o consumo privado 

continua a ser o principal sustentáculo da economia, devido essencialmente ao estímulo de 

taxas de juro historicamente baixas e apesar da contenção salarial e da subida da taxa de 

desemprego para máximos históricos (7,7%). Assim, a despesa dos consumidores terá 

crescido cerca de 1,8% em 2005, uma ligeiríssima desaceleração face a 2004. Inversamente, o 

investimento foi a componente com pior desempenho, estimando-se que tenha caído cerca de 

3,1% durante o ano, bastante abaixo das expectativas iniciais. Do lado da procura externa, as 

tendências de perda de competitividade e de quota de mercado no exterior mantiveram-se. 

Contudo, foram surgindo sinais mais encorajadores ao longo do segundo semestre, 

estimando-se mesmo que a procura externa líquida tenha tido um contributo positivo para o 
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crescimento nesse período, compensando o abrandamento da procura interna. Em termos de 

finanças públicas, os gastos do Estado terão aumentado cerca de 1,1% em termos reais, ainda 

assim abaixo da taxa de 2,6% registada em 2004. 
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No que diz respeito à inflação, a conjuntura económica mais deprimida acabaria por 

compensar o efeito inflacionista decorrente da subida dos preços do petróleo, levando o Índice 

Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a desacelerar face a 2004, de 2,5% para cerca 

de 2,1%. 
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A permanência de um padrão de crescimento essencialmente assente no consumo privado 

acabou por agravar em 2005 o desequilíbrio das contas externas portuguesas. Assim, a 

Balança de Transacções Correntes voltou a deteriorar-se, prevendo-se que o seu défice 
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conjunto com a Balança de Capital tenha atingido cerca de 8,2% do PIB face a -5,9% no ano 

anterior. 

 

1.3 Mercados 
 

1.3.1 Situação Global 
 

O ano de 2005 ficou marcado pela introdução formal das novas regras contabilísticas 

impostas pelas Normas Internacionais de Contabilidade (NICs), que produziram algumas 

alterações importantes do ponto de vista regulamentar, já que o Banco de Portugal aproveitou 

para proceder a alguns ajustamentos nos cálculos dos requisitos de capital. Uma das questões 

mais prementes neste âmbito prende-se com o tópico dos fundos de pensões, nomeadamente 

com a maior frequência nos ajustes de pressupostos actuariais, que poderá originar 

volatilidade acrescida na definição das contribuições, agravando o já difícil contexto que 

decorre do envelhecimento da população e da maior esperança de vida das populações. Nesse 

sentido, começaram a verificar-se algumas movimentações por parte dos principais bancos no 

sentido de proceder à transferência dos fundos de pensões para o sistema geral.  

 

Do ponto de vista operacional, o ano caracterizou-se pela manutenção das margens de 

intermediação a mínimos históricos, apenas mitigada no final do ano pela subida da taxa de 

referência do Banco Central Europeu em 25 pb, que se reflectiu num movimento paralelo da 

curva de rendimentos do mercado monetário. As margens foram igualmente pressionadas pelo 

ambiente muito competitivo do mercado, sobretudo nos segmentos de crédito hipotecário e a 

grandes empresas, o que motivou alguns bancos a orientarem as suas estratégias de 

crescimento para o segmento de PMEs. Apesar disso e da conjuntura macroeconómica pouco 

favorável, a persistência de baixas taxas de juro em termos absolutos continuou a estimular o 

crescimento dos volumes, permitindo por isso uma subida da margem financeira em termos 

homólogos.  

 

Com efeito, invertendo a tendência do ano anterior, o volume de crédito global aumentou 

cerca de 8% face a 2004 (dados até Novembro de 2005), com o segmento de particulares a 
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crescer cerca de 10,8% e o empresarial 5%. Neste último, vale a pena destacar o facto de o 

crescimento mais expressivo – 17,4% - ter sido observado nos créditos concedidos a prazos 

superiores a cinco anos. Do lado dos particulares, o crédito hipotecário continua a absorver a 

maior fatia do crescimento, tendo aumentado 13,4% face a 2004, o que compara com 10,8% 

para o crédito ao consumo. 

 

1.3.2 Mercado Retalho 
 

A subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, incorporada pelos mercados 

no início do quarto trimestre do ano, reflectiu-se nas taxas activas praticadas pelas instituições 

bancárias nos novos empréstimos concedidos a empresas, que sofreram um agravamento 

médio de 30 pb, para 3,81% no caso das grandes empresas, e 5,85% no das PME’s. 

Inversamente, o ambiente fortemente concorrencial vivido no segmento dos particulares levou 

a que as taxas médias praticadas no crédito a habitação se mantivessem praticamente 

inalteradas em 3,40% e chegassem mesmo a cair no crédito ao consumo, de 8,55% em 

Dezembro de 2004 para 8,29% em Novembro de 2005.  

 

No que diz respeito às operações passivas dos bancos para o mesmo período, o movimento foi 

também desfavorável para a margem de intermediação, já que as taxas de juro médias nos 

depósitos a prazo até 1 ano e superiores subiram cerca de 4 pb para 1,93% no caso dos 

particulares, apesar de terem caído marginalmente no segmento empresarial. Este fenómeno 

poder-se-á justificar por uma maior apetência das instituições bancárias para recompor a sua 

base de financiamento a favor dos depósitos como medida de preparação para um cenário de 

subida de taxas de juro. 

 

1.3.3 Mercados Monetário e Cambial 
 

O ano de 2005 ficou marcado pela significativa apreciação do dólar - quase 9% face ao Euro e 

15% face ao Iene, terminando o ano a 1,18 Dólar/Euro e 117,75 Ienes/Dólar, respectivamente 

- apesar da permanência dos “Défices Gémeos” (défices público e externo). Factores como i) 

o alargamento do diferencial de taxas de juro entre os EUA e a Europa, ii) a estabilidade das 
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entradas de capitais nos EUA, subalternizando a problemática do financiamento do défice 

externo, iii) a forte procura dos Bancos Centrais estrangeiros por activos denominados em 

dólares, no seguimento da acumulação de reservas originada pelos elevados preços do 

petróleo, e iv) a incerteza em torno da retoma europeia e as dúvidas sobre o futuro do projecto 

europeu, na sequência da recusa do Tratado Constitucional pela França e pela Holanda, 

motivaram a valorização do dólar face às principais divisas internacionais. 

Estas desvalorizações do Euro e do Iene face à moeda americana beneficiaram o sector 

exportador daquelas economias, por oposição à americana, cujo défice comercial se terá 

agravado para 6,4% face a 5,7% no final de 2004. 
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No que diz respeito à evolução das taxas Euribor, os sinais de abrandamento económico 

verificados no primeiro semestre adiaram a expectativa de subida de taxas por parte do BCE. 

No segundo semestre, a desvalorização do Euro com repercussões positivas ao nível do sector 

exportador, assim como a melhoria ao nível da confiança empresarial, justificaram o início do 

ciclo de subida de taxas pelo BCE, com a inclinação positiva da curva de rendimentos das 

obrigações (maturidade superior a um ano) a atenuar-se. O aumento de taxas constituiu um 

padrão comum a todas as maturidades do mercado monetário, com os 3 meses a fecharem o 

ano a 2,49% (+ 33 pb), os 6 meses a 2,64% (+ 42 pb) e os 12 meses a 2,84% (+ 49 pb). 
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1.3.4 Mercado de Obrigações 
 

A evolução do mercado de obrigações, em 2005, revestiu-se de contornos sui generis. Apesar 

da política de “normalização” das taxas directoras, o rendimento das taxas de longo prazo nos 

EUA manteve-se a níveis historicamente baixos, originando uma redução da inclinação da 

curva de rendimentos. Os receios de abrandamento económico suscitados pela forte subida 

dos preços do petróleo, o fraco andamento do mercado de trabalho, uma taxa de inflação 

dentro de um intervalo perfeitamente confortável, justificaram a manutenção da rentabilidade 

das obrigações americanas num patamar relativamente baixo, apesar de não justificado pelo 

desequilíbrio das contas públicas e externas americanas. A rentabilidade das obrigações a 10 

anos oscilou no intervalo de 3,9% a 4,6%, terminando o ano em 4,4% face a 4,2% em finais 

de 2004. 

 

Outros factores como i) a continuada compra de títulos do Tesouro americano por parte de 

bancos centrais asiáticos, nomeadamente da China e do Japão, decorrente das opções de 

política cambial, ii) a redução do prémio de risco exigido pelos investidores, no seguimento 

da condução de uma política mais transparente por parte da Reserva Federal e iii) a existência 

de procura estrutural por parte de investidores institucionais, designadamente fundos de 

pensões, que enfrentam acrescidas necessidades de equilíbrio entre a maturidade de 
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responsabilidades e aplicações, são igualmente apontados como os principais responsáveis 

pela manutenção do preços das obrigações em níveis historicamente elevados. 
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Na Europa, os sinais de abrandamento económico e a apreciação do Euro verificados no 

primeiro semestre, aliados à incerteza do impacto do elevado preço do petróleo na evolução 

da economia europeia, justificaram a manutenção das taxas de juro por parte do Banco 

Central Europeu. No segundo semestre, à medida que se mitigavam as dúvidas relativamente 

ao andamento da economia, o mercado começou a antecipar a subida de taxas de juro por 

parte do Banco Central, interrompendo um ciclo de manutenção que se prolongava por dois 

anos e meio. O diferencial entre as taxas de juro das maturidades de 2 e 10 anos diminuiu 76 

pb para 45 pb. Enquanto o diferencial entre a rentabilidade das obrigações a 10 anos nos EUA 

e Alemanha se situava em 54 pb em 2004, em Dezembro de 2005, este diferencial era 

favorável aos títulos norte-americanos em 108 pb.  

 

A curva de rendimentos portuguesa acompanhou os movimentos do bloco Euro, 

nomeadamente a queda observada no final do terceiro trimestre e a tendência de subida  

registada durante o último trimestre do ano, num movimento de antecipação da subida da taxa 

de juro por parte do Banco Central Europeu. A rentabilidade da Obrigação do Tesouro a 10 

anos terminou o ano em 3,4%, com o diferencial relativamente ao título alemão equivalente a 

situar-se nos 10 pb. 
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1.3.5 Mercado de Acções 
 

Os mercados accionistas apresentaram em 2005 um padrão bastante diferenciado em termos 

, enquanto os mercados americanos encerraram o ano de 2005 com rentabilidades nulas 

geográficos: enquanto os mercados americanos se ressentiram da subida continuada das taxas 

de juro por parte da Reserva Federal, os mercados europeus beneficiaram da depreciação do 

Euro, observada sobretudo durante o primeiro semestre do ano, e que viria a sustentar 

expectativas de forte crescimento de resultados por parte do sector exportador europeu. De 

um modo geral, esta classe de activos continuou a beneficiar das preferências dos investidores 

em virtude do cenário de baixas taxas de juro em termos históricos. O ressurgimento de 

movimentos de Fusões e Aquisições, evidente sobretudo nos sectores bancário e de 

telecomunicações, foi um dos aspectos mais importantes de 2005, após uma sequência de 

anos em que as atenções das empresas estiveram mais focadas em políticas de remuneração 

do accionista. 

 

A evolução dos mercados em termos intra-anuais também foi algo diferenciada, já que a 

descolagem dos mercados europeus face aos americanos só se tornou realmente evidente a 

partir da segunda metade do ano, quando a depreciação do Euro face ao Dólar ganhou 

efectiva amplitude, contrariando assim as expectativas vigentes no início de 2005 quanto às 

tendências cambiais. Já no último quartel do ano, as expectativas dos investidores sobre a 

possibilidade do ciclo de subida de taxas nos Estados Unidos se encontrar perto do fim, na 

sequência dos indicadores divulgados e de várias declarações por parte da Reserva Federal, 

viriam a sustentar uma nova subida dos mercados. 

 

Assim

ou próximas de zero – o Dow Jones perdeu 0,06% no ano enquanto o Standard&Poors subiu 

cerca de 3,0% –, os mercados europeus apresentaram ganhos superiores a 20%: o 

Eurostoxx50 subiu 21,27%, com os mercados francês e alemão a merecerem destaque pelas 

suas rentabilidades (23,4% e 27,1%, respectivamente). O PSI20 apresentou um desempenho 

mais modesto, registando uma subida de 13,4%, que foi conseguida praticamente apenas no 

último trimestre do ano. Na Ásia, os mercados mantiveram uma tendência positiva ao longo 
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de todo ano, com o Nikkei a situar-se entre os melhores mercados do mundo com uma subida 

de 40,2%. 
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Apesar da envolvente externa favorável, o mercado português assistiu a uma redução dos 

volumes transaccionados em cerca de 27%, de 29,8 mil milhões de Euros para 21,7 mil 

milhões. 
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2. Actividade da Empresa 
 

 

2.1 Análise Retrospectiva 
 

 

 

 

 

Durante o ano de 2005 o mercado português de fundos de pensões continuou a apresentar as 

mesmas características que o têm definido nos últimos anos, mantendo-se muito concentrado 

e vulnerável a decisões de índole política e macroeconómica, pese embora a visibilidade que a 

problemática tem tido e as alterações legislativas e normativas de âmbito europeu e nacional, 

algumas já concretizadas em 2006. 

 

Embora a reforma da Segurança Social encetada em 2002 não tenha sido suficiente para 

dinamizar o sector da poupança-reforma, nem se possa falar actualmente de fortes 

expectativas neste domínio, as empresas criaram alguma sensibilidade e conhecimento do 

tema, fruto de uma maior dinâmica introduzida pela actividade comercial dos agentes 

privados e da quantidade de informação veiculada para o mercado, quer através da imprensa 

escrita, quer através de inúmeros seminários sobre o assunto. 

 

Em 2005 a taxa nominal de crescimento dos montantes sob gestão (provisória) foi de cerca de 

+24,5 %, embora, globalmente e em termos líquidos, apenas se tenha registado um aumento 

de três fundos. Dos novos fundos de pensões autorizados, um é fechado e sete são abertos 

(excluindo PPR, PPR/E, PPE e PPA). Destes, três foram constituídos pela Banif Açor 

Pensões. 

 

Estes resultados não invertem a tendência de abrandamento do crescimento do mercado que 

se tem verificado na última década, independentemente de diferentes motivos terem 

condicionado o comportamento deste exercício relativamente aos anteriores três. 
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Em Dezembro de 2005, o mercado, constituído por 224 fundos de pensões, ascendia a 18.915 

milhões de € de activos sob gestão. No final de 2004 este montante ascendia a 15.186 milhões 

de € representando 10,8% do PIB a preços de mercado (141.097 M€). 

 

As quatro primeiras Entidades Gestoras do mercado continuam a deter uma quota muito 

relevante, que representa 71% do volume de activos, tendo aumentado o grau de concentração 

do mercado relativamente ao exercício anterior. Se forem consideradas as oito primeiras 

aquele valor aumenta para 93%. A sua base mantém-se estagnada, continuando o mercado a 

não se expandir. 

 

 

 

 

 

Concentração do Mercado de Fundos de Pensões 

 

Dos 224 fundos de pensões existentes no final de 2005, 172 eram fechados. Dos fundos de 

pensões abertos, 20 eram PPR, PPR/E e PPE, 4 PPA e os restantes 28 fundos abertos que não 

se enquadram nas categorias anteriores. Os fundos fechados representavam 94,9% do 

montante total, seguidos dos abertos não PPR, PPR/E, PPE, PPA e destes últimos, com uma 

representação de 2,6% e 2,5% respectivamente. Os fundos de pensões abertos não PPR, 

PPR/E, PPE, PPA fechados englobam os de adesão individual (pessoas singulares) e os de 

adesão colectiva (institucional). 

 

2004 2004 2004
Entidades Gestoras de FP's 27 27 14 14 13 13

Nº VAR % Nº Nº VAR % Nº Nº VAR % Nº
Número de Fundos de Pensões 224 1,4% 221 65 -5,8% 69 159 4,6% 152

PPR, PPR/E e PPE 20 -9,1% 22 2 -33,3% 3 18 -5,3% 19
PPA 4 -20,0% 5 2 -33,3% 3 2 0,0% 2

Abertos, excluindo os anteriores 28 33,3% 21 4 0,0% 4 24 41,2% 17
Fechados 172 -0,6% 173 57 -3,4% 59 115 0,9% 114

 m € VAR %  m €  m € VAR %  m €  m € VAR %  m €
Montante de Fundos de Pensões 18.915.072 24,6% 15.185.929 630.497 3,7% 608.232 18.284.575 25,4% 14.577.697

PPR, PPR/E e PPE 445.582 3,5% 430.323 17.862 -8,9% 19.610 427.720 4,1% 410.713
PPA 17.686 4,7% 16.893 4.189 8,6% 3.858 13.497 3,5% 13.035

Abertos, excluindo os anteriores 499.166 42,1% 351.303 15.466 256,1% 4.343 483.700 39,4% 346.960
Fechados 17.952.638 24,8% 14.387.410 592.980 2,2% 580.421 17.359.658 25,7% 13.806.989

Soc.Gestoras FP's

20052005

Total Empresas de Seguros

2005

 

29%
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No termo do exercício de 2004 (dados detalhados de 2005 ainda não disponíveis) o mercado 

caracterizava-se por: 

 

 

a) Distribuição dos Fundos de Pensões por tipo de Plano de Pensões 

 

Nº de Fundos 
ou Adesões Montante (m €]

FP Fechados 173 14.387.411
Benefício Definido 145 14.125.996

Contribuição Definida 13 34.506
Mistos 15 226.909

Contributivos 30 2.982.165

FP Abertos 80.068 798.519
PPR, PPR/E e PPE 65.279 430.323

PPA 2.861 16.893
Ad Individuais 11.685 32.265
AD.Colectivas Total 243 319.038

Benefício Definido 111 285.614
Contribuição Definida 129 31.645

Mistos 3 1.779

Contributivos 81 30.698  
 

 

b) Participantes e Beneficiários abrangidos 

 

Os fundos de pensões abrangiam 265 052 participantes e 111.619 beneficiários, o que 

representou uma variação de, respectivamente, -1,5% e 0,2% face ao exercício imediatamente 

anterior. 
 

2003 2003
Total 265.052 -1,5% 269.165 111.619 0,2% 111.386

PPR, PPR/E e PPE 65.279 -0,5% 65.612 3.418 -38,0% 5.515
PPA 2.861 -12,6% 3.274 21 -43,2% 37

Abertos, excluindo os anteriores 42.295 8,1% 39.108 4.393 10,9% 3.961
Fechados 154.617 -4,1% 161.171 103.787 1,9% 101.873

2004
Participantes Beneficiários

2004
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c) Contribuições e Pensões Pagas 

 

Ainda em 2004, o montante das contribuições cifrou-se em 1.704,5 milhões € - o que 

representou um acréscimo de 18,3% face ao exercício anterior – dos quais 1.582,9 milhões € 

se destinou a fundos de pensões fechados, pagos em 97,1% pelos respectivos Associados. O 

montante das pensões pagas elevou-se a 950,0 milhões € o que representou um acréscimo de 

1,6% face a 2003. 

 

2003 2003
Total 1.704.476 18,3% 1.440.903 950.069 1,6% 934.949

PPR, PPR/E e PPE 54.526 5,6% 51.648 26.094 -38,6% 42.527
PPA 2.215 73,9% 1.274 131 -18,6% 161

Abertos, excluindo os anteriores 64.748 -5,4% 68.445 17.084 23,3% 13.851
Fechados 1.582.987 20,0% 1.319.536 906.760 3,2% 878.410

Contribuições Pensões  Pagas
2004 2004

 
 

2003
Total 950.069 1,6% 934.947

Velhice 396.841 12,4% 353.036
Invalidez 389.646 3,9% 375.127

Reforma Antecipada / Pré-Reforma 101.544 -27,6% 140.210
Reforma de Sobrevivência 60.675 -6,2% 64.683

Desemprego de Longa Duração e Doença Grave 1.363 -27,9% 1.891

Pensões  Pagas
2004

 
 

 

d) Distribuição dos Fundos de Pensões Fechados e Adesões Colectivas (Institucionais) a 

Fundos de Pensões abertos por Sectores de Actividade 

 

 Fundos e 
Adesões 

Colectivas

Montante 
(m €)

 Fundos e 
Adesões 

Colectivas

Montante 
(m €)

 Fundos e 
Adesões 

Colectivas

Montante 
(m €)

Total 256 14.411.610 142 66.152 18 228.686
Indústrias Transformadoras 1 65 675.974 22 30.403 13 169.523

Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 2 5 958.913 7 2.186 0 0
Comércio por grosso e a retalho / reparação de veículos automóveis 3 24 136.538 20 7.142 3 29.856

Transportes, armazenagem e comunicações 4 20 2.059.501 10 8.213 1 19.283
Actividades Financeiras - Bancos 5 42 10.125.388 5 4.095 0 0

Actividades Financeiras - Seguros e Fundos de Pensões 6 38 247.426 3 154 1 10.024
Actividades Financeiras - Outras entidades 7 21 68.143 6 739 0 0

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 8 20 23.398 34 7.106 0 0
Outras 9 21 116.329 35 6.114 0 0

Benefício Definido Contribuição Definida Mistos
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e) Composição dos activos dos Fundos de Pensões 
 

Montante 
(m €) % Montante 

(m €) % Montante 
(m €) % Montante 

(m €) %

Total 14.387.412 - 351.303 - 430.322 - 16.894 -
Acções 3.215.431 22,3% 11.606 3,3% 20.943 4,9% 16.047 95,0%

Depósitos Bancários e Papel Comercial 1.235.357 8,6% 57.863 16,5% 37.001 8,6% 793 4,7%
Imobiliário e FII 2.250.389 15,6% 21.514 6,1% 36.430 8,5% 0 0,0%

Dívida Pública Nacional e Regional 3.545.199 24,6% 46.398 13,2% 181.183 42,1% 0 0,0%
Obrigações 2.455.968 17,1% 89.238 25,4% 111.481 25,9% 78 0,5%

OICVM Harmonizados 1.761.798 12,2% 85.039 24,2% 33.417 7,8% 0 0,0%
OICVM Não Harmonizados 958.896 6,7% 39.588 11,3% 10.770 2,5% 0 0,0%

Outros -1.035.626 -7,2% 57 0,0% -903 -0,2% -24 -0,1%

FP's Fechados
FP's Abertos excluindo 

PPR, PPR/E, PPE e 
PPA

PPR, PPR/E, PPE PPA

 
 

24,84%

-6,83%

12,38%
6,65%

8,76%

15,20%

21,49%

17,49%

Acções Depósitos  Bancários e  Papel Com ercial

Im obiliário e  FII Dívida Pública Nacional e  Regional

Obrigações OICVM Harm onizados

OICVM Não Harm onizados Outros

 
Prosseguindo um intenso esforço comercial, a Banif Açor Pensões obteve mais dois novos 

mandatos para a gestão de dois fundos de pensões – o da ANA Aeroportos, por transferência 
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da gestão e o do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, o qual foi constituído como 

adesão colectiva ao Fundo de Pensões Aberto ‘Banif Previdência Empresas, fp’. 
 

Alocaram-se mais recursos humanos e materiais com vista à melhoria da qualidade e do nível 

de integração do serviço de aconselhamento em produtos de reforma. Este serviço não se 

limita à gestão de fundos de pensões, antes consistindo numa gama variada de serviços e 

produtos, incluindo a simulação das reformas futuras dos indivíduos, o aconselhamento sobre 

o modelo de poupança a adoptar e a gestão de diversos produtos destinados ao financiamento 

da reforma. 
 

Neste contexto, encontra-se em desenvolvimento o site institucional da Banif Açor Pensões, 

que, para além da informação respeitante à Sociedade Gestora - história, composição 

accionista, fundos e activos geridos, resultados de gestão - conterá o descritivo dos produtos, 

serviços e fundos geridos, informação genérica sobre a temática dos fundos de pensões, 

fiscalidade e legislação em vigor, notícias conexas, acesso a diferentes simuladores, 

nomeadamente o da Segurança Social (concluído em 2005) e o de Poupança/Investimento 

(actualmente em desenvolvimento), servindo também para a publicação oficial e obrigatória 

do Relatório e Contas da Sociedade. 
 

Paralelamente, encontra-se em desenvolvimento a aplicação de gestão de fundos de pensões, 

que irá permitir aos clientes, através da respectiva área reservada do site institucional, o 

acesso a toda a informação referente ao respectivo Fundo de Pensões de que são Associados e 

Participantes, nomeadamente, o prospecto simplificado do Fundo, relatórios financeiros, os 

detalhes respeitantes à respectiva Conta Participante - movimentos, saldos actualizados, etc. - 

simuladores de investimento/contribuição - e outras informações especificamente 

disponibilizadas. 
 

Como resposta às actuais exigências do mercado e em alternativa ao actual fundo de pensões 

aberto para empresas – o ‘Banif Previdência Empresas, fp’ – foram constituídos três novos 

Fundos de Pensões de Contribuição Definida e de Adesão Colectiva, ‘Banif Reforma Jovem’, 

‘Banif Reforma Activa’ e ‘Banif Reforma Sénior’, cujos perfis de investimento são 

respectivamente, agressivo, equilibrado e conservador, os quais já fazem parte integrante da 

actual oferta. 
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Estes novos produtos, embora concebidos para empresas, são dirigidos para diferentes perfis 

de investimento dos seus participantes, permitindo diversificação e adequação dos 

investimentos e reforçando o sentimento de pertença do fundo e a respectiva motivação de 

investimento, com a possibilidade de uma participação mais activa através da 

definição/redefinição dos respectivos Planos de Investimento Individual. 
 

Durante o ano mantiveram-se contactos comerciais com 271 empresas e associações de vários 

sectores económicos, na sua maioria sediadas ou com representação na região centro, 

particularmente Lisboa e áreas limítrofes. Daquelas, 51 acabaram por encerrar o processo de 

negociação por falta de interesse. Das 56 propostas efectuadas, concretizaram-se duas, com 

obtenção dos mandatos já referidos. Sete demonstraram um interesse apreciável, o qual pode 

vir a traduzir-se na respectiva concretização de fundos de pensões de contribuição definida em 

2006. 
 

A Banif Açor Pensões terminou o ano de 2005 com um montante global de fundos sob gestão 

de 215,8 milhões €, o que corresponde a um crescimento anual de 42,1%. Nos quadros 

seguintes pode observar-se a evolução do montante global dos fundos e a repartição dos 

activos sob gestão pelas três grandes classes de fundos geridos - aberto de adesão individual, 

aberto de adesão colectiva e fechados – e pelos três grandes tipos de Planos de Pensões - de 

benefício definido, de contribuição definida e mistos. 
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Distribuição do Montante Global dos Fundos 
 

A Banif Açor Pensões processou e pagou pensões no montante global de 6.270 milhares €. 
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O número de clientes institucionais em carteira (mandatos de gestão para fundos/planos de 

pensões) é, no termo do exercício, de catorze e são doze os fundos sob gestão. Estes têm 

7.271 participantes, dos quais 269 são aderentes ao FP Banif Previdência Privada PPR/E e 

3.111 aos restantes fundos/planos de Contribuição Definida. 
 

A Banif Açor Pensões continuou a preocupar-se fundamentalmente em conseguir retornos 

positivos independentemente da conjuntura económica e de mercado. Nas suas opções de 

investimento valorizou a estabilidade das performances, atribuindo especial importância à 

gestão do risco no processo de tomada de decisão, com o objectivo de gerir da melhor forma 

as expectativas dos Associados. O montante de activos sob gestão, maioritariamente afecto a 

fundos de Benefício Definido, condicionou o tipo de decisões de investimento tomadas. 

Considerando os mandatos de gestão discricionária, o valor da rendibilidade anual média foi 

de 6,3%, com um máximo de 7,4% e um mínimo de 3,4%, situando-se a média do mercado 

em 8%. No quadro abaixo pode apreciar-se a evolução da carteira de clientes e de activos, 

bem como as rendibilidades alcançadas desde 2001. 
 

2001-2005 2003-2005
(5 anos) (3 anos)

Banif  Açor Pensões
Número de Fundos de Pensões 4 5 8 8 12 + 8

FP Fechados 2 3 6 6 7 + 5
FP Abertos de Adesão Individual (PPR/E) 1 1 1 1 1

FP Abertos de Adesão Colectiva 1 1 1 1 4 + 3
Número de Planos de Pensões 8 9 12 13 18 + 10 + 9

PP de Benefício Definido 7 7 9 9 8 + 1
PP de Contribuição Definida 1 2 3 4 8 + 7

PP Mistos 0 0 0 0 2 + 2
Número de Mandatos Institucionais 7 8 11 12 14 + 7 + 6

de gestão descricionária 7 8 10 11 12

Montante Sob  Gestão (M €) 91,80 113,27 125,37 151,85 215,83 + 131,68 + 102,56
Número de Participantes 4.176 5.302 5.027 5.843 7.271 + 3131 + 1969
Número de Pensionistas 368 503 764 852 1.057 + 743 + 554
Montante das Pensões Pagas (m €) 3.047,00 4.282,00 4.749,00 5.417,50 6.271,05 + 4075,05 + 1989,05

Crescimento (%, Montantes sob Gestão) 9,09% 23,38% 10,68% 21,13% 42,13% 135,10% 90,55%
Rendibilidade Média (%) (2) 1,20% 3,10% 6,20% 6,30% 6,30% 4,40% 6,30%
Quota de Mercado 0,62% 0,71% 0,77% 1,00% 1,14% - -

Mercado de Fundos de Pensões
Montante Sob  Gestão (M €) (1) 14.807,90 15.879,60 16.282,58 15.185,93 18.915,07 - -
Crescimento  (%) 7,30% 7,20% 2,54% -6,74% 24,56% - -
Rendibilidade Média (%) (2) -2,00% -3,30% 7,80% 5,70% 8,00% 3,60% 7,20%

20052001 2002 2003 2004

+ 7
+ 4

+ 3

+ 1
+ 6
+ 2

 
 

No final de 2005 a Banif Açor Pensões detinha o 11º lugar do ranking do mercado português 

no que diz respeito ao volume de activos de gestão, correspondente a 1,14% de quota de 

mercado. 
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A Sociedade manteve as parcerias institucionais com as empresas do Grupo Banif, tendo 

mantido a subcontratação da gestão financeira dos activos dos fundos ao Banif - Banco de 

Investimento, S.A. . 
 

Foi constituída a adesão da Sociedade à Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, 

Pensões e Patrimónios, a qual atribuiu o 1º lugar no ranking dos fundos de pensões abertos na 

classe de risco “Prudente” ao fundo Banif Previdência Empresas, FP, que obteve um retorno 

de 5,83% no período, claramente superior à rendibilidade média desta classe, desempenho 

alcançado com uma volatilidade muito reduzida, o que atesta a consistência da gestão 

efectuada. 
 

2.2 Perspectivas para 2006 
 

Em 2006 prosseguir-se-á a actual estratégia e modelo de abordagem comercial, com a 

inclusão das novas ferramentas de trabalho e de gestão que estão a ser desenvolvidas, 

continuando aquela a manter-se focada no segmento institucional, não descurando, contudo, o 

reforço da relação com os Participantes dos fundos - designadamente os de contribuição 

definida ou mistos - a quem se pretende oferecer uma gama de serviços mais ampla com a 

disponibilização da assessoria patrimonial (Whealt Management). O próximo exercício 

apresenta expectativas mais favoráveis à concretização da constituição de novos fundos e 

obtenção de novos mandatos de gestão. 
 

A adequada afectação de recursos à actividade comercial torna-se fundamental num negócio 

cujas condições de comercialização são muito particulares, o mercado a prospectar 

necessariamente vasto e ainda muito resistente. A probabilidade de sucesso - medido 

exclusivamente em função da percentagem de concretização – é reduzida, o que obriga a um 

esforço comercial persistente e constante na presença, proximidade e credibilidade junto das 

empresas e de associações profissionais e sindicais. 
 

Os objectivos para 2006 são ambiciosos, não se restringindo ao crescimento orgânico e 

obrigando à captação e constituição de novos fundos. 

 

 

Banif Açor Pensões – SGFP, S.A.  
Relatório e Contas 2005 31 

 



 

3. Análise do Balanço e Demonstração de Resultados 
 

 

Os capitais próprios da Sociedade evidenciaram um acréscimo de 10%, resultante da 

incorporação de Reservas e do Resultado do Exercício corrente, passando de 2.771 milhares € 

em 31 de Dezembro de 2004, para 3.051 milhares € em 31 de Dezembro de 2005. 
 

O montante total dos Proveitos no exercício ascendeu a 1.135 milhares €, o que representou 

um acréscimo de 35,3% relativamente ao valor obtido em 2004. De destacar o valor de 

Prestação de Serviços, o qual ascendeu a 1.060 milhares €, evidenciando um crescimento de 

43,2% face ao valor do ano anterior. 
 

Ao nível dos custos operacionais, verificou-se um acréscimo de 23,6%, passando de 541 

milhares € em 2004 para 668 milhares € em 2005, resultante do acentuado aumento da 

actividade geral da Sociedade, quer comercial, quer administrativa, na sequência dos últimos 

mandatos de gestão atribuídos. 
 

Face aos capitais próprios, os resultados líquidos evidenciam o esforço de investimento que a 

Sociedade continua a efectuar, não obstante alguns dos custos continuarem efectivamente a 

beneficiar das sinergias do grupo financeiro em que a Sociedade se insere. O volume de 

negócios actual continua a determinar a necessidade de adoptar uma política de gestão 

flexível, privilegiando o recurso à subcontratação de serviços, em detrimento do investimento 

no desenvolvimento estrutural da Sociedade. O progressivo crescimento do volume de 

negócios que se tem registado, bem como aquele que se prevê, as novas exigências legais e 

regulamentares, assim como a recente evolução da concorrência ao nível da disponibilização 

de serviços, irão determinar, necessariamente, um crescimento dos recursos, o qual já se 

começou a verificar em 2005. 
 

A intensa e consistente dinâmica comercial que a Sociedade tem desenvolvido permitirá 

retirar os necessários dividendos a prazo, sendo disso prova o crescimento sustentado dos 

resultados anuais, bem como a evolução positiva dos diversos indicadores de gestão. 
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O Resultado Líquido obtido pela Sociedade no ano de 2005 ascendeu a € 279.752,88, o que 

representa um ROE de 10,09% , o qual compara com os 7,02% em 2004, calculado sobre os 

capitais próprios no início do exercício. 
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4. Proposta de Aplicação de Resultados 
 

 

O Resultado Líquido apurado no exercício de 2005 foi de € 279.752,88, para o qual o 
Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação: 
 

Para Reservas Legais: €    13.987,64 
Para Reservas Livres: €  265.765,24 
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5. Nota Final 
 

 

O Conselho de Administração agradece ao Instituto de Seguros de Portugal e a às restantes 
Entidades Públicas o apoio que lhe foi concedido e congratula-se com a confiança que os 
Accionistas e os Associados dos Fundos continuaram a dispensar-lhe. 
 
A todos os colaboradores uma palavra de agradecimento pela dedicação dispensada. 

 

Ponta Delgada, 8 de Fevereiro de 2006 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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6. Demonstrações Financeiras 
 

6.1 Balanço e Demonstração de Resultados 

Balanço a 31 de Dezembro de 2005 e 2004 
 

31-Dez-2004

Activo Bruto Amortizações e 
Ajustamentos Activo Líquido Activo Líquido

Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 

Imobilizações corpóreas:
Equipamento admistrativo 95.367,04 93.649,23 1.717,81 1.851,67 
Imobilizações em curso:
Software 8.925,00 0,00 8.925,00 0,00

104.292,04 93.649,23 10.642,81 1.851,67
Dívidas de terceiros - Curto prazo

Clientes, c/c 1.280.916,26 1.280.916,26 772.854,83 
Estado e outros entes públicos 4.291,69 4.291,69 1.922,60 
Outros devedores 11.888,98 11.888,98 10.467,70 

1.297.096,93 1.297.096,93 785.245,13
Títulos negociáveis:

Outros títulos negociáveis 1.064.687,69 17.785,79 1.046.901,90 2.162.801,53
1.064.687,69 17.785,79 1.046.901,90 2.162.801,53

Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários 810.677,44 810.677,44 187.449,3
Caixa 113,58 113,58 195,49

810.791,02 810.791,02 187.644,8
Acréscimos e diferimentos:

Acréscimos de proveitos 6.411,39 6.411,39 13.147,50
Custos diferidos 2.992,50 2.992,50 10.260,36

9.403,89 9.403,89 23.407,86
Total de amortizações 93.649,23 
Total de provisões 17.785,79 
Total do activo 3.286.271,57 111.435,02 3.174.836,55 3.160.951,04 

Valores Monetários expressos em € (euros)

Activo

31-Dez-2005
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Balanço a 31 de Dezembro de 2005 e 2004 
 

Capital próprio:
Capital 1.850.000,00 1.850.000,00 
Prémio de emissão de acções (quotas) 260.127,41 260.127,41 
Reservas:

Reservas legais 26.482,23 17.396,83 
Reservas estatutárias 0,00 0,00 
Reservas livres 632.746,38 460.123,77 

Resultados transitados 2.036,39 2.036,39 
Subtotal 2.771.392,41 2.589.684,40 

Resultados líquido do exercício 279.752,88 181.708,01 
Total do Capital Próprio 3.051.145,29 2.771.392,41 

Passivo:
Dividas a terceiros - Curto prazo:

Dividas a instituições de crédito 0,00 0,00 
Fornecedores c/c 22.301,92 256,52 
Estado e outros entes públicos 21.144,64 1.966,36 
Outros credores 56.546,01 347.454,50 

99.992,57 349.677,38 
Acrésimos e diferimentos

Acréscimos de custos 23.698,69 39.420,92 
Proveitos Diferidos 0,00 460,33 

23.698,69 39.881,25 
Total do Passivo 123.691,26 389.558,63 

Total do Capital Próprio e do Passivo 3.174.836,55 3.160.951,04 
Valores Monetários expressos em € (euros)

Capital Próprio e Passivo 31-Dez-200431-Dez-2005
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Demonstração de Resultados do Exercício de 2005 e 2004 
 

2004
Custos e perdas
Custo mercadorias vend. mat. consumidas

Fornecimento e serviços terceiros 593.734,27 493.573,20
Custos com o pessoal:

Remunerações 55.765,65
Encargos Sociais:

Pensões 0,00 0,00
Outros 14.480,49 70.246,14 45.524,75

Amortizações e ajustamentos 997,80 1.488,93
Provisões 0,00
Impostos 0,00 11,05
Outros custos e perdas operacionais 2.957,33

(A) 667.935,54 540.597,93
Ajustamentos de Aplicações Financeiras 17.742,06 0,00
Juros e custos similares:

Juros suportados 31,29
Outros 67.549,93 85.323,28 11.167,80

(C) 753.258,82 551.765,73
Custos e perdas extraordinárias 35.199,50 63.465,00

(E) 788.458,32 615.230,73
Imposto sobre o rendimento do exercício 66.690,32 41.709,77

(G) 855.148,64 656.940,50
Resultado líquido do exercício 279.752,88 181.708,01

1.134.901,52 838.648,51
Proveitos e ganhos
Prestação de serviços 1.060.440,63 740.391,48

(B) 1.060.440,63 740.391,48
Outros juros e proveitos similares:

Rendimentos de participação de capital 0,00 0,00
Outros 68.912,67 68.912,67 74.123,57

(D) 1.129.353,30 814.515,05
Proveitos e ganhos extraordinários 5.548,22 24.133,46

(F) 1.134.901,52 838.648,51
 Resumo
Resultados operacionais (B) - (A) 392.505,10 199.793,55
Resultados financeiros (D-B) - (C-A) -16.410,60 62.955,77
Resultados correntes (D) - (C) 376.094,50 262.749,32
Resultados antes de impostos (F) - (E) 346.443,20 223.417,78
Resultado líquido do exercício (F) - (G) 279.752,90 181.708,01

Valores Monetários expressos em € (euros)

Contas 2005
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6.2 Inventário de Títulos e Participações Financeiras 
 

Designação Moeda Quantidade
Preço 
Custo 

Unitário

Preço Custo 
Médio Cotação Valor de 

Mercado
Menos 
Valias Mais Valias Juro 

Decorrido

Obrigações Diversas

Nacionais

Mundileasing 5,0625 EUR 156.521 100,00% 156.521,00 100,00% 156.521,00 0,00 0,00 550,27

Sub-Total Obrigações Diversas Nacionais 156.521,00 156.521,00 550,27

Estrangeiras
Azores Float 08 EUR 200.000 99,83% 199.665,39 100,00% 200.000,00 0,00 334,61 1.726,27
AARB 7,125% EUR 130.000 104,77% 136.200,15 101,60% 132.080,00 4.120,15 0,00 51,46
HBOS Var.03/49 EUR 95.000 100,02% 95.019,00 100,80% 95.760,00 0,00 741,00 161,08
Santan Float 09 EUR 75.000 99,83% 74.875,58 82,00% 61.501,50 13.374,08 0,00 621,30
Banif Float 12/49 EUR 100.000 100,03% 100.034,18 100,00% 100.000,00 34,18 0,00 113,25
PTCL Float EUR 200.000 100,03% 200.065,38 100,00% 200.000,00 65,38 0,00 1.662,76
Banif 4,5 10/07 EUR 100.000 102,31% 102.307,00 102,12% 102.115,00 192,00 0,00 1.525,00

Sub-Total Obrigações Diversas Estrangeiras 908.166,68 891.456,50 17.785,79 1.075,61 5.861,12

Sub-Total Obrigações 1.064.687,68 1.047.977,50 17.785,79 1.075,61 6.411,39

Outros Títulos

Sub-Total Outros Títulos

TOTAL 1.064.687,68 1.047.977,50 17.785,79 1.075,61 6.411,39
Valores Monetários expressos em € (euros)  
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6.3 Demonstração de Resultados por Funções 
 

2005 2004

Vendas e Prestação de Serviços 1.063.768,53 763.204,28
Custo das Vendas e Prestação de Serviços -614.548,22 -529.535,29

Resultado Bruto 449.220,31 233.668,99

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 0,00
Custos de Distribuição 0,00
Custos Administrativos -88.586,82 -74.527,64
Outros Custos e Perdas Operacionais 0,00

Resultados Operacionais 360.633,49 159.141,35

Custo Líquido de Financiamento 0,00
Resultados em Filiais e Associadas 0,00
Resultados em Outros Investimentos -14.190,29 64.276,43

Resultados Correntes 346.443,20 223.417,78

Impostos sobre os Resultados Correntes -66.690,32 -41.709,77
Resultados Correntes após Impostos 279.752,88 181.708,01

Resultados Extraordinários 0,00 0,00
Impostos sobre os Resultados Extraordinários 0,00 0,00

Resultados Líquidos 279.752,88 181.708,01

Resultados por Acção 0,76 0,49
Valores Monetários expressos em € (euros)  
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6.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Resutado líquido do exercício 279.752,88 279.752,88 181.708,01 181.708,01

Ajustamentos

Amortizações 997,80 1.488,93
Resultados Financeiros -16.410,60 -62.955,77
Aumento das Dívidas de Terceiros -511.851,80 0,00
Diminuição das Dívidas de Terceiros 14.732,16
Aumento das Dívidas a Terceiros 88.500,13
Diminuição das Dívidas a Terceiros -249.684,81 0,00
Diminuição dos Acréscimos de Proveitos 6.736,11 8.534,48
Diminuição dos Custos Diferidos 7.267,86 6.371,11
Diminuição dos Acréscimos de Custos -15.722,23 17.050,01
Diminuição dos Proveitos Diferidos -460,33 -155,82
Aumento Provisões 18.212,63 -760.915,37 -1.667,66 71.897,57

Fluxos das actividades operacionais -481.162,49 253.605,58

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos respeitantes a:
Juros e Proveitos Similares 68.912,67 68.912,67 74.123,57 74.123,57

Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações 0,00 0,00
Juros e Custos Similares -67.549,93 -67.549,93 -6.031,43 -6.031,43

Fluxos das actividades de investimento 1.362,74 68.092,14

Variação de caixa e seus equivalentes -479.799,75 321.697,72

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 2.355.278,46 2.033.580,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.875.478,71 2.355.278,46

-479.799,75 321.697,72
Valores Monetários expressos em € (euros)

2005 2004
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Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 

Nota 2: Componentes de Caixa e seus Equivalentes 

 

 

A composição dos componentes de caixa e seus equivalentes era a seguinte: 

 
2005 2004

Numerário 113,58 195,49
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 810.677,44 187.449,36
Equivalentes de caixa: 0,00

Depósitos a prazo 0,00
Outras disponibilidades: 1.064.687,69 2.167.633,61

Acções 0,00
Obrigações 1.064.687,69 1.682.633,61

Títulos de dívida pública 0,00
Outros Títulos 0,00 485.000,00

1.875.478,71 2.355.278,46
Valores Monetários expressos em € (euros)  
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6.5 Anexo às Contas 
 

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados 

 

1 As contas foram preparadas segundo a convenção do custo histórico e na base da 

continuidade das operações da sociedade, em conformidade com os conceitos 

contabilísticos fundamentais da prudência, da consistência e, em todos os aspectos 

significativos, da especialização dos exercícios. 
 

3 Principais Critérios Valorimétricos 
 

a) Imobilizações incorpóreas 

Estão mostradas ao custo de aquisição e encontram-se completamente amortizadas. 
 

b) Imobilizações corpóreas 

São mostradas pelo seu valor de custo, deduzidas de amortizações acumuladas. 
 

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, de acordo 

com o DL nº 2/90, de 12 de Janeiro. 
 

c) Títulos Negociáveis 

Os títulos negociáveis que compreendam aplicações em obrigações, estão registados 

pelo custo médio de aquisição, líquidos de ajustamentos para cobrir menos-valias 

potenciais. 
 

Os juros dos títulos negociáveis são reconhecidos no período a que respeitam, 

independentemente do momento do seu recebimento. 
 

d) Prestação de Serviços 

As comissões que estão registadas na rubrica Prestação de serviços no período a que 

dizem respeito são relacionadas com a remuneração dos serviços prestados cobrados 

aos fundos geridos e compreendem a gestão financeira dos activos, actuarial, 

administrativa e pagamento de pensões. 
 

7 Número médio de pessoas ao serviço da empresa 

O número de empregados em 2005 é de 3. 
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10 Movimentos ocorridos nas rúbricas do activo imobilizado constante do balanço e 

nas respectivas amortizações 
 

Activo Bruto Activo Bruto
Saldo Inicial 94.503,10 Saldo Inicial 122.273,09

Aumentos do Ano 9.788,94 Aumentos do Ano 0,00
Alienações do Ano 0,00 Alienações do Ano 0,00

Saldo Final 104.292,04 Saldo Final 0,00
Amortizações Amortizações

Saldo Inicial 92.651,43 Saldo Inicial 122.273,09
Reforço do ano 997,80 Reforço do ano 0,00

Alienações do ano 0,00 Alienações do ano 0,00
Saldo final 93.649,23 Saldo final 0,00

Valor Líquido 10.642,81 Valor Líquido 0,00
Valores Monetários expressos em € (euros) Valores Monetários expressos em € (euros)

Imobilizado Corpóreo Imobilizado Incorpóreo

 
 

16 Empresas do Grupo 

As contas da Sociedade são consolidadas ao nível da BANIF-SGPS, S.A., a qual tem a 

sede social no Funchal. 
 

17 Títulos Negociáveis 

A composição desta rubrica está detalhada em 6.2 . Estas obrigações venciam juros às 

taxas anuais que variam entre 2,35% e 7,125%. 
 

21 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante 

Os ajustamentos de aplicações de tesouraria tiveram, durante o ano, o seguinte 

movimento: 

Saldo Inicial 5.179,08
Reforço do ano 17.742,06

Reversão do ano 2.220,32
Saldo Final 20.700,82

Valores Monetários expressos em € (euros)  
 

36 Composição do Capital 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 o Capital social da Sociedade encontrava-se 

totalmente subscrito e realizado e é representado por 1.850.000 acções com o valor 

nominal de 5 euros. 
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37 Identificação de pessoas colectivas com mais de 20% do capital social 

Em 31 de Dezembro de 2005 e 2004 o Banif - Banco de Investimento, S.A. e a 

Companhia de Seguros Açoreana, S.A. detinham, respectivamente, uma participação de 

47,57% e de 29,19% do capital social da Sociedade. 
 

40 Movimentos ocorridos nas rubricas de Capitais Próprios 

Saldo Inicial Movimentos Saldo Final
Capital 1.850.000,00 1.850.000,00
Reservas Legais 17.396,83 9.085,40 26.482,23
Reservas Livres 460.123,77 172.622,61 632.746,38
Resultados Transitados 2.036,39 0,00 2.036,39
Prémios de Emissão - Acções 260.127,41 0,00 260.127,41
Resultado Líquido do Exercício 181.708,01 279.752,88

Total 2.771.392,41 181.708,01 3.051.145,29
Valores Monetários expressos em € (euros)  

 

48 - A Sociedade geria à data de 31 de Dezembro de 2005 Fundos de Pensões no montante de 

EUR 215.826.087,39. O total dos activos foi valorizado de acordo com o estipulado na 

Norma 26/2002-R de 31 de Dezembro de 2002, do Instituto de Seguros de Portugal. 
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Anexo 
 

 

I Informação nos termos do Artº 447º do Código das Sociedades 

Comerciais 

Valores Mobiliários detidos em 31 de Dezembro de 2005 e transacções 
efectuadas pelos Membros do Conselho de Administração 

Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes 

Possuía as seguintes acções preferenciais sem direito a voto: 

1 acção do Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. 
1 acção do Banco Banif Primus Banco de Investimento, S.A. 
1 acção do Banif Primus Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, S.A. 

Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer outras 
acções ou outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida 

Possuía 6.666 acções da Banif, SGPS, SA. 

Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer outras 
acções ou outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 

Possuía 76 acções da Banif, SGPS, S.A. 

Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer outras 
acções ou outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

Dr. Nuno José Roquette Teixeira 

Possuía as seguintes acções preferenciais sem direito a voto: 

1 acção do Banco Banif Primus Banco de Investimento, S.A. 
1 acção do Banif Primus Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, S.A. 

e, com direito a voto, 

1 acção ordinária nominativa da Beta Securitizadora, S.A. 
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Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer outras 
acções ou outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

Dr. Luís Filipe Saramago Carita 

Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer acções ou 
obrigações de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

 

Valores Mobiliários detidos em 31 de Dezembro de 2005 e 
transacções efectuadas pelo Fiscal Único da Sociedade 

Dr. Manuel Luís Branco 

Não possuiu durante o ano de 2005, nem transaccionou nesse ano, quaisquer acções ou 
obrigações de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

 

Valores Mobiliários da Banif Açor Pensões, detidos em 31 de 
Dezembro de 2005 pelos Membros do Conselho de Administração e 
Fiscalização da Sociedade 

Em 31 de Dezembro de 2005, os Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização 
não possuíam quaisquer valores mobiliários da Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora 
de Fundos de Pensões, S.A. 

 

Cargos desempenhados noutras Sociedades do Grupo Banif pelos 
Membros do Conselho de Administração em 31 de Dezembro de 2005 

O Senhor Dr. Artur Manuel da Silva Fernandes exercia igualmente os cargos de: 

Presidente do Conselho de Administração 
 Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A, 
 NewCapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Banif Multifund,Ltd. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Securities, Inc. 
 Banif Securities Holdings, Ltd. 
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Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração 

 Banif - Banco de Investimento, S.A. 
 

Vogal do Conselho de Administração 
 Banif Investimentos – SGPS, S.A. 
 Banif Primus Banco de Investimento, S.A. 
 Banif Primus – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, S.A. 
 Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. 
 Banif Serv – Empresa de Serviços, Sistemas e Tecnologias de Informação, 

ACE 
 Banif Financial Services Inc. 
 Econofinance, S.A. 
 Fomentinvest – SGPS, S.A. 

 

Gerente 
 Investcabo SGPS Lda 

 

O Senhor Dr. João Paulo Pereira Marques de Almeida, exercia igualmente os cargos 
de: 

Vogal do Conselho de Administração 
 Banif – Banco de Investimento, S.A. 
 Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. 
 NewCapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Banif Multifund, Ltd. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Securities Holdings, Ltd. 
 Banif Securities Inc. 
 Banif Investimento Mexico, S.A. de C.V. 
 Vestiban – Gestão e Investimentos, S.A. (a qual detinha a 31 de Dezembro 

de 2005, considerando as acções incluídas por força dos disposto no nº 1 do 
artº 20º do Código dos Valores Mobiliários, 1.381.666 acções do Banif 
SGPS, S.A., correspondentes a 3,45% do capital social desta Sociedade) 

 

Gerente 
 Investcabo – SGPS, LDA 

 

Banif Açor Pensões – SGFP, S.A.  
Relatório e Contas 2005 48 

 



 

O Senhor Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques exercia igualmente os 
cargos de: 

Vogal do Conselho de Administração 
 Banif – Banco de Investimento, S.A. 
 Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Multifund, Ltd. 
 New Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 

 

O Senhor Dr. Nuno José Roquette Teixeira exercia igualmente os cargos de: 

Vogal do Conselho de Administração 
 Banif – Banco de Investimento, S.A. 
 Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. 
 Banif Securities, Inc. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Multi Fund, Ltd. 
 NewCapital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Beta Securitizadora, S.A. 
 Banif Primus Banco de Investimento, S.A. 
 Banif Primus Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, S.A. 
 Banif Securities Holdings, Ltd. 
 Banif Investimento Mexico, S.A. de C.V. 

 

O Senhor Dr. Luís Filipe Saramago Carita exercia igualmente os cargos de: 

Vogal do Conselho de Administração 
 Banif Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. 
 Banif Multi Fund, Ltd. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
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II Informação nos termos do Artº 448º do Código das Sociedades 

Comerciais 
 

Lista de Accionistas a que se refere o n.º 4 do artigo 448º do Código das Sociedades 
Comerciais, com referência a 31 de Dezembro de 2005 
 

Titularidade Acções Detidas  % 

Banif Banco de Investimento, S.A. 176.000  47,57% 
  
Companhia de Seguros Açoreana, S.A. 108.000  29,19% 
  
Banco Comercial dos Açores, S.A.   40.000  10,81% 
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Relatório e Parecer do Fiscal Único 

 

Certificação Legal das Contas 
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