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Mensagem aos Accionistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2006 ficou essencialmente marcado por alterações estruturais significativas na 

actividade de Gestão de Fundos de Pensões, nomeadamente no plano legislativo, com a 

revisão do edifício legal português relativo à Segurança Social e a transposição da Directiva 

Comunitária relativa à actividade, com especial realce para o alargamento do âmbito e 

mecanismos de governação dos Fundos de Pensões. 

 

No entanto, apesar da reforma da Segurança Social em Portugal e das incertezas relativamente 

às reformas futuras criarem um terreno propício ao desenvolvimento da actividade, poucos 

novos mandatos para a constituição de planos e fundos de pensões têm sido atribuídos no 

nosso mercado, situação que se deverá alterar ao longo dos próximos anos, à medida que as 

Empresas, as Associações, as Ordens Profissionais e os respectivos Colaboradores e Membros 

se consciencializarem da necessidade de implementarem Programas de Reforma 

complementares à Segurança Social estatal. 

 

No final de 2006 a Banif Açor Pensões detinha o 10º lugar do ranking do mercado português 

no que diz respeito ao volume de activos sob gestão, com uma quota de mercado de 1,15%, a 

qual compara com a quota de 0,4% verificada no final de 2001. Os Fundos geridos 

continuaram a registar rendibilidades superiores à média do mercado, com os fundos de 

pensões fechados e abertos geridos pela Sociedade a alcançarem rendibilidades efectivas de 

respectivamente 6,3% e 6,5%, contra 5,4% e 6,1% do mercado em análise. O fundo PPR 
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atingiu uma rendibilidade de 4,9% em 2006. O fundo aberto ‘Banif Previdência Empresas, fp’ 

voltou a posicionar-se como um dos melhores do mercado, senão o melhor, se tivermos em 

consideração o binómio rendibilidade/risco. 

 

Os activos geridos pela Sociedade aumentaram cerca de 12,3% no período, para cerca de 

243,2 milhões de euros. Nos últimos 5 anos o crescimento acumulado dos activos sob gestão 

cifrou-se em 165%, muito acima do crescimento de 43% registado pelo mercado. 

 

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. No entanto, novos desafios continuam a colocar-se, quer no que diz 

respeito à estrutura de suporte à actividade administrativa e comercial, quer aos novos 

produtos que o mercado, cada vez mais diferenciado, começa a exigir. 

 

A evolução registada pela Sociedade traduziu-se, neste exercício, por um retorno sobre os 

capitais próprios de 10,6%, tendo o resultado líquido do exercício evidenciado o valor de 

cerca de 323 mil euros. 

 

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

sucesso, pelo seu empenho e dedicação, o nosso reconhecimento, com especial relevo para os 

nossos Clientes e para os nossos Colaboradores. Uma palavra final de apreço para os 

accionistas que têm suportado o crescimento e o desenvolvimento da Sociedade. 
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1. Enquadramento Macroeconómico 
 

 

1.1 Conjuntura Internacional 

 

O ano de 2006 ficou marcado por uma aceleração do crescimento económico mundial, 

marcado igualmente por um maior sincronismo entre os diferentes blocos económicos. 

Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, a economia mundial terá registado 

um crescimento de 5,1% face a 4,9% em 2005, com a economia americana a assistir a uma 

desaceleração do crescimento para níveis próximos do seu ritmo potencial, enquanto que a 

Europa e a Ásia atingiram um crescimento económico mais forte do que o esperado 

inicialmente. O ano de 2006 assinalou também o fim do período de deflação no Japão, com o 

Banco Central a anunciar o fim da política de taxa de juro zero, a manutenção de um 

crescimento robusto na América Latina, num ano em que se realizaram eleições no Brasil e no 

México, a depreciação do dólar face às principais divisas internacionais, no contexto de um 

menor diferencial de taxas de juro entre os EUA e os restantes blocos mundiais e de menor 

atractividade dos activos denominados em dólares e a entrada em funções de Ben Bernanke 

como Presidente da Reserva Federal Americana (FED). 

 

Estima-se que a economia americana tenha registado um crescimento de 3,4% em 2006, 

ligeiramente acima da taxa de 3,2% registada em 2005. Depois de um primeiro trimestre 

marcado por um crescimento económico robusto (5,6% em termos anualizados) impulsionado 

pelo desempenho da indústria transformadora e por uma tendência de aceleração da inflação 

subjacente em resposta ao sobreaquecimento do mercado de trabalho, a partir do 2º trimestre, 

a economia começou a evidenciar sinais de abrandamento. O ritmo de crescimento 

desacelerou para cerca de 2,6%, reflexo do arrefecimento do mercado imobiliário, da subida 

de taxas de juro e de preços do petróleo e de outras matérias-primas mais elevados. Em 

Agosto, com o preço do petróleo a ultrapassar o patamar de $75 por barril, a FED decidiu 

manter a taxa directora em 5,25%, interrompendo um ciclo de subida que acumulava 425 

pontos base desde Junho 2004, sinalisando que as taxas de juro se encontrariam a um nível 

considerado “neutral”. No 3º trimestre, a correcção do mercado imobiliário tornou-se 

evidente, perante a desaceleração das vendas de casas usadas, o aumento do nível de 

inventários e a queda abrupta do índice de confiança dos construtores imobiliários. Num 
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contexto de maior incerteza económica, assistiu-se à realocação do investimento em activos 

de risco (acções, crédito e dívida de mercados emergentes) em favor de dívida pública (sem 

risco de crédito associado), com a yield da dívida pública a 10 anos a transaccionar abaixo de 

5,0%. 

 

No último trimestre, perante a desaceleração da actividade industrial, a robustez do mercado 

de trabalho revelou-se determinante para a manutenção da confiança dos consumidores. A 

taxa de desemprego atingiu o nível mínimo do actual ciclo económico (4,4% em Outubro), os 

rendimentos salariais registaram um crescimento anual de 3,6% o que, aliado à queda do 

preço dos combustíveis, sustentou o rendimento disponível das famílias. 

 

No que respeita ao comportamento dos preços, estima-se que a taxa de inflação corrente tenha 

aumentado 3,6% em 2006 face a 3,4% em 2005, resultado essencialmente da subida do preço 

do petróleo (17%, em termos anuais). A taxa subjacente, que exclui o efeito do preço dos bens 

alimentares e energéticos, permaneceu acima do nível considerado confortável pela Reserva 

Federal e sempre acima de 2,5% ao longo dos últimos sete meses do ano. 

 

Na Europa, o ano de 2006 ficou marcado por uma recuperação económica largamente 

superior ao inicialmente esperado, o que levou os principais organismos internacionais a rever 

sucessivamente em alta as suas previsões de crescimento e inflação. Depois de um início de 

ano vigoroso, a economia da Zona Euro registou, no 2º trimestre, o maior crescimento dos 

últimos seis anos (0,9% face ao trimestre anterior e 2,4% em termos homólogos), 

ultrapassando o registado nos EUA e na OCDE. No 2º semestre, a generalidade dos 

indicadores reforçou a convicção de que a recuperação económica assumia uma configuração 

cada vez mais estrutural e não meramente conjuntural. Estima-se que a Zona Euro tenha 

crescido 2,4% em 2006 (face a 1,3% em 2005), assente na recuperação da procura doméstica 

(crescimento anual de 2,0%), e a taxa de inflação tenha subido de 2,2% para 2,3%. Perante os 

progressos no mercado de trabalho, a liquidez acumulada pelo sector empresarial, o forte 

crescimento da massa monetária e de crédito e com a taxa de inflação acima do objectivo de 

2,0%, o BCE prosseguiu a política de normalização monetária, elevando a taxa directora em 

125 pontos base (pb) para 3,5%. 
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Estima-se que o Japão tenha apresentado em 2006 um ritmo de crescimento de 2,7%, em linha 

com o registado em 2005, baseado no maior dinamismo da procura interna (+0,2 pontos 

percentuais para 2,5%) e estimulado pela procura externa, em particular, pela China. Os 

progressos estruturais no tecido empresarial, com destaque para as reformas desenvolvidas no 

sector financeiro, e a resolução do problema do crédito malparado possibilitaram um 

crescimento mais sustentado. Neste contexto, a economia japonesa conseguiu finalmente 

dissociar-se do processo de deflação, com a taxa de inflação homóloga a registar uma 

variação positiva de 0,3%. Perante a subida generalizada dos indicadores de confiança 

empresarial e com o crescimento do emprego (a taxa de desemprego diminuiu de 4,4% para 

4,1%) a conferir suporte à expansão do consumo privado, o Banco do Japão abandonou, em 

Julho de 2006, a política de taxa de juro zero, em vigor desde 2001, elevando a taxa directora 

para 0,25%. 

 

As principais economias asiáticas terão registado um crescimento acima do patamar de 8,0% - 

8,3%, ligeiramente abaixo da taxa de 8,5% observada em 2005, em resultado do forte 

dinamismo da China (10,0%) e da Índia (8,3%), cujas respectivas procuras internas têm por 

sua vez ajudado a incrementar significativamente o volume de trocas comerciais a nível 

global. 

 

Estima-se que a América Latina tenha registado uma aceleração do crescimento de 4,3% em 

2005 para 4,8% em 2006, com a taxa de inflação a diminuir de 6,3% para 5,6%, no mesmo 

período. A procura doméstica foi o grande motor de crescimento do bloco latino-americano, 
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enquanto que 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. 

 

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

da inflação e da diminuição da taxa de desemprego. Estima-se que o PIB tenha crescido 3,6% 

face a 2,3% no ano anterior, com a inflação homóloga a diminuir 2,4 pontos percentuais para 

4,5%. Merece igualmente referência o facto de o Brasil ter atingido o objectivo de manter o 

saldo primário em 4,25% do PIB. O Banco Central prosseguiu a política de redução de taxas, 

iniciada em Setembro de 2005, com cortes de 475 pb, colocando a taxa Selic em 13,25% no 

final do ano. A melhoria das contas públicas e da balança externa, aliada à maior estabilidade 

política, conduziram à apreciação do Real face ao Dólar (cerca de 8,5% no ano, para 2,13 

Reais/Dólar) e ao estreitamento do spread do principal referencial de risco Brasil (o índice 

EMBI+) para um nível historicamente baixo: 169 pb, face a 245 pb no final de 2005. 

 

1.2 Conjuntura Nacional 

 

O ano de 2006 assinala o início da recuperação da economia portuguesa. Segundo estimativas 

do Banco de Portugal, a economia terá registado uma aceleração no seu ritmo de crescimento, 

com o PIB a crescer a 1,2% face a 0,4% no ano transacto, assente essencialmente no 

dinamismo das exportações, impulsionadas por um forte crescimento dos mercados externos. 
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Uma análise mais atenta às principais componentes do PIB revela que o consumo privado terá 

desacelerado de 1,7% em 2005 para 1,2% em 2006, afectado essencialmente pela subida 

gradual das taxas de juro, pela alta dos preços do petróleo e pela contenção salarial. Também 

o investimento registou um desempenho negativo, estimando-se que tenha caído cerca de 

3,1% durante o ano. Inversamente, estima-se que a procura externa líquida tenha tido um 

contributo positivo para o crescimento nesse período (+1,1 pontos percentuais face a -0,3 

pontos percentuais, em 2005), compensando o abrandamento da procura interna. As 

exportações deverão ter crescido 9,3%, um dos ritmos mais elevados da última década, só 

superado pelo crescimento de 11,7% observado em 2000. Em termos de finanças públicas, a 

necessidade de cumprir os objectivos de consolidação orçamental penalizou a evolução dos 

gastos do Estado, que terão diminuído cerca de 1,1% em termos reais. Importa ainda sublinhar 

que o início da recuperação económica verificada em 2006 foi acompanhada por uma efectiva 

consolidação orçamental, com o défice a diminuir de 6,0% para 4,6%. 
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No que diz respeito à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) 

deverá ter registado um crescimento de 3,1% face a 2,1% em 2005. Este aumento de cerca de 

um ponto percentual terá sido determinado não apenas pela aceleração significativa dos 

preços de importação de bens não energéticos, como terá ainda reflectido o impacto dos 

aumentos do Imposto sobre o Tabaco e os efeitos desfasados associados ao aumento da taxa 

normal do Imposto sobre o Valor Acrescentado, introduzido em Julho de 2005. 
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O forte crescimento da procura externa teve por vantagem adicional mitigar o desequilíbrio 

das contas externas portuguesas. No que diz respeito às necessidades de financiamento da 

economia portuguesa, medidas pelo saldo conjunto da Balança de Transacções Correntes e da 

Balança de Capital, estas deverão ter-se reduzido para -7,6% do PIB face a -8,1% em 2005. 

 

1.3 Mercados 

 

1.3.1 Situação Global 

 

O ano 2006 revelou-se um ano bastante importante para o sector financeiro português por um 

conjunto de razões variadas: do ponto de vista conjuntural, o BCE consolidou o processo de 

normalização monetária, subindo a sua taxa de referência de 2,25% para 3,5%, com impacto 

nas margens financeiras dos bancos, e a economia portuguesa deu, pela primeira vez em 

vários anos, sinais bastante encorajadores, que se reflectiram numa aceleração do crescimento 

do crédito concedido ao sector empresarial. Este contexto de melhoria das condições 

operacionais do sector levou alguns bancos, entre os quais o Banco Espírito Santo e a própria 

BANIF – SGPS S.A. a avançar com operações de aumento de capital que, no seu conjunto, 

resultaram num levantamento de fundos de cerca de € 1,4 mil milhões. 

 

Por outro lado, em Março, o sector assistiria ao lançamento, por parte do Millennium BCP, de 

uma Oferta Pública de Aquisição sobre o BPI, da qual pode resultar o maior banco português, 
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caso a operação se venha a revelar bem sucedida. A dimensão das partes envolvidas – a 

entidade fundida poderá vir a ter quotas de mercado em torno de um terço em vários 

segmentos - levou a Autoridade da Concorrência a optar por uma investigação aprofundada, 

pelo que o processo não conheceu desenvolvimentos relevantes no remanescente do ano.  

 

Do ponto de vista financeiro, o sector continuou a beneficiar de taxas de crescimento de 

crédito ligeiramente acima de 10%; embora o sector empresarial se tenha destacado face a 

anos anteriores (crescimento acumulado de 6% até Novembro), com alguns bancos a 

apresentarem crescimentos no intervalo entre 15 e 20% nesta rubrica, os segmentos de crédito 

hipotecário e ao consumo mantiveram ritmos de crescimento perto de 15%. Apesar de o 

mercado se ter caracterizado novamente por um ambiente concorrencial bastante agressivo – 

pela primeira vez, registaram-se ofertas de spreads nulos no segmento hipotecário -, a subida 

das taxas de juro ajudou a mitigar esse efeito, permitindo um crescimento mais expressivo da 

margem financeira. Por outro lado, o bom ambiente vivido nos mercados de capitais, 

nomeadamente no segmento de acções, também proporcionou um contributo superior à média 

dos ganhos em operações financeiras. 

 

O ano ficou ainda marcado pelos preparativos para a introdução do processo de Basileia II, 

que implicará novos critérios de cálculo dos requisitos de capital. 2007 será o primeiro ano de 

implementação, embora o período de transição permitido aos bancos sedeados na União 

Europeia decorra até 2017. Neste contexto, o desenvolvimento e implementação de modelos 

de avaliação de risco de crédito produzidos internamente, prévios à introdução de Basileia, 

resultou numa visível redução do esforço de provisionamento anual por parte de alguns 

bancos. Ainda assim, não é todavia claro qual o impacto último de Basileia II em termos da 

posição de capital dos vários bancos, tendo em conta a esperada libertação de capital ao nível 

do risco de crédito, por um lado, e a absorção de capital ao nível do risco operacional, por 

outro. 

 

1.3.2 Mercado de Retalho 

 

A tendência de subida das taxas por parte do Banco Central Europeu, inteiramente 

incorporadas pelo mercado e seus intervenientes em 2006, reflectiu-se nas taxas praticadas 
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pelas instituições bancárias nos novos empréstimos concedidos. No segmento empresarial, as 

grandes empresas e as PME’s viram a sua taxa média agravada em 70bps e 88bps, 

respectivamente, enquanto que, no segmento dos particulares, os aumentos foram bem mais 

expressivos. No crédito à habitação, a taxa média passou de 3,53% para 4,38%, um 

agravamento de 85bps, enquanto que nos novos empréstimos para consumo pessoal, a taxa 

praticada se agravou 235bps para 10,6%. 

 

Relativamente às taxas passivas praticadas pelas instituições bancárias, verificou-se um 

acréscimo significativo das mesmas, à medida que os bancos procuravam reforçar o peso dos 

depósitos na sua base de financiamento tendo em conta o cenário de subida de taxas de juro. 

No segmento dos particulares, a taxa passou de 1,99% em Dezembro de 2005 para 3,08%, um 

aumento de 109bps. Já no segmento empresarial, as taxas médias de remuneração dos 

depósitos aumentaram 104bps para 3,44% no mesmo período.  

 

No que diz respeito aos volumes de crédito concedido, a melhoria das condições 

macroeconómicas durante o ano de 2006 propiciou uma aceleração importante do ritmo de 

crescimento, especialmente no segmento empresarial. Em termos consolidados e até 

Novembro, os dados do Banco de Portugal mostram um crescimento de 6,5% em termos 

homólogos; no entanto, alguns dos bancos do sistema terão atingido taxas de crescimento 

bastante acima de 10%. No segmento de crédito hipotecário, o crescimento foi de 14,6%, 

enquanto que os empréstimos ao consumo aumentaram 14,9%. Do lado dos depósitos, o 

desempenho foi modesto, apesar da subida de taxas de juro, com os depósitos de particulares 

em instituições financeiras a aumentarem 1,9%, uma ligeira aceleração face ao crescimento de 

1,2% verificado em 2005.  

 

O fraco crescimento dos depósitos contrasta com os volumes investidos por particulares e 

entidades na área de fundos, numa tendência de desintermediação financeira cada vez mais 

sustentada. Assim, o volume total gerido apenas por fundos de pensões ascendeu a 20 601,0 

milhões de euros no final de 2006, 12,4% acima do ano anterior, subida que foi acompanhada 

por um aumento do número de Fundos de Pensões em actividade em 11 para 171. Quanto aos 

activos geridos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, apresentaram um crescimento de 

19,5% em termos homólogos para 9 757,7 milhões de euros. 
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1.3.3 Mercados Monetário e Cambial 

 

No que respeita aos mercados cambiais, o ano de 2006 ficou marcado pela significativa 

depreciação do Dólar face ao Euro e pela elevada volatilidade registada face ao Iene. Factores 

como a incerteza em torno do andamento da economia americana, face ao carácter cada vez 

mais sustentado da retoma do bloco europeu, e a crescente procura dos Bancos Centrais 

estrangeiros por activos denominados em euros, em detrimento de dólares, motivaram a 

depreciação de 11% do Dólar face ao Euro, terminando o ano no patamar de 1,32 Dólar/Euro 

face a 1,18 Dólar/Euro em finais de 2005. 

 

No que respeita à evolução do Dólar/Iene, numa primeira fase, o anúncio do fim da política de 

taxas de juro no Japão motivou a apreciação do Iene face à moeda americana, atingindo em 14 

de Maio, o máximo intra-anual de 110,02 Ienes/Dólar. A partir do segundo semestre, a 

divulgação de dados económicos indiciando um abrandamento da economia japonesa face a 

trimestres anteriores conduziu à inversão da tendência de apreciação do Iene registada no 

primeiro semestre, com o moeda americana a fechar o ano em 119,07 Ienes/Dólar face a 

117,75 Ienes/Dólar no ano transacto. 
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No que diz respeito à evolução das taxas Euribor, os sinais de recuperação económica 

verificados no primeiro semestre reforçaram a expectativa de subida de taxas por parte do 

BCE. No segundo semestre, nem a apreciação do Euro, com repercussões negativas ao nível 
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do sector exportador, nem o esperado aumento da carga fiscal (IVA) a partir de Janeiro, na 

Alemanha, abalaram a confiança empresarial. Na expectativa de que o BCE prosseguiria a 

política de normalização monetária, o aumento de taxas constituiu um padrão comum a todas 

as maturidades, com a rentabilidade dos 3 meses a fechar o ano em 3,73% (+ 124 pb), os 6 

meses em 3,85% (+ 122 pb) e os 12 meses em 4,03% (+ 118 pb). 
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1.3.4 Mercado de Obrigações 

 

A evolução do mercado de obrigações, em 2006, não assumiu um comportamento linear. 

Enquanto que o primeiro semestre ficou marcado pelo aumento da inclinação da curva de 

rendimentos, em resposta a um crescimento económico acima do seu ritmo potencial, os 

últimos seis meses do ano assinalaram a interrupção da subida de taxas de juro pela Reserva 

Federal Americana, com o mercado a antecipar que o próximo movimento seria no sentido de 

descida. Perante os sinais de abrandamento do mercado imobiliário e o receio de que a 

robustez do mercado de trabalho não fosse suficientemente forte para evitar uma correcção 

abrupta do consumo privado, a curva de rendimentos registou uma inclinação negativa, 

incorporando a expectativa de abrandamento económico acentuado. A rentabilidade das 

obrigações a 10 anos oscilou no intervalo de 3,3% a 4,1%, terminando o ano em 3,9% face a 

3,3% em finais de 2005. 
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Na Europa, perante os sinais de crescimento económico superior ao esperado, o mercado 

começou a antecipar uma subida de taxas de juro mais agressiva por parte do Banco Central. 

Assistiu-se a uma diminuição da inclinação positiva da curva de rendimentos, com o 

diferencial entre as taxas de juro das maturidades de 2 e 10 anos a diminuir de 44,7 pb para 

4,5 pb. Assim, a perspectiva de que as economias americana e europeia estão explicitamente 

em fases distintas do ciclo económico levou à redução do diferencial entre a rentabilidade das 

obrigações a 10 anos nos EUA e Alemanha, de 108 pb para 75 pb, no final de 2006. 

 

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

nomeadamente a subida observada durante o primeiro semestre, 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 4,1% (subida de 65 pb face a 2005), com 

o diferencial relativamente ao título alemão equivalente a situar-se nos 11 pb. 

 

1.3.5 Mercado de Acções 

 

Em 2006, os principais mercados accionistas mundiais apresentaram valorizações expressivas, 

apesar de terem apresentado uma grande volatilidade intra-anual. O Eurostoxx50, o índice de 

referência europeu, encerrou o ano com um ganho de 15,12%, ligeiramente acima do 

Standard&Poors (13,29%) mas aquém do Dow Jones (16,29%). Ainda assim, algumas praças 

europeias apresentaram valorizações superiores, a começar pelo mercado português, que 
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registou o seu melhor ano desde 1997, ao valorizar 29,92%, desempenho ao qual não foram 

alheias as duas Ofertas de Aquisição lançadas sobre a Portugal Telecom (Fevereiro) e o BPI 

(Março) pela Sonaecom e Millennium BCP, respectivamente. A dimensão e implicações das 

duas transacções, ambas de carácter hostil, viriam a dominar a atenção da maioria dos 

investidores ao longo do ano, para lá de terem naturalmente atraído vários investidores 

estrangeiros para o mercado português. Por outro lado, as privatizações da GALP e da 

Portucel, já no último trimestre do ano, contribuíram também para o grande dinamismo 

evidenciado pela praça portuguesa em 2006.  

 

Nos mercados europeus, merece ainda destaque o principal índice espanhol, o IBEX35 que 

avançou 31,79% impulsionado pela boa performance económica do país, mas principalmente 

pelos vários movimentos de consolidação, com especial relevância do sector energético. Na 

Ásia, os mercados encerraram positivos embora bastante abaixo dos valores apresentados 

pelas restantes praças mundiais. Em 2006, o Nikkei apresentou um retorno bastante modesto 

de 6,92%, depois de, no ano anterior, ter sido um dos melhores a nível mundial. 

 

A abundância de liquidez decorrente das baixas taxas de juro em termos históricos continua a 

ser um dos factores principais a justificar a preferência dos investidores pelo segmento 

accionista. Por outro lado, a solidez das tendências de consolidação na Europa, transversais a 

todos os sectores, constitui, simultaneamente, um elemento de interesse do lado dos 

investidores e um forte factor de suporte das cotações, com as empresas potencialmente 

apetecíveis a registarem valorizações superiores aos índices de referência.  

 

Em termos intra-anuais, há a destacar a forte correcção que o mercado accionista sofreu em 

meados de Maio, em resultado de uma alteração de perspectivas quanto a um fim mais tardio 

do ciclo de subida de taxas por parte da Reserva Federal Norte-Americana. No entanto, a 

solidez dos resultados empresariais divulgados entretanto e a persistência de um ambiente de 

liquidez favorável resultariam numa tendência sustentada de subida, que levaria os mercados 

a bater os máximos de 2001 já durante o mês de Dezembro. A descida do preço do petróleo, 

mais evidente no final do ano, contribuiu também para manter um nível de optimismo 

elevado. 
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Num contexto favorável, em virtude dos movimentos de Fusões & Aquisições e das 

privatizações da Portucel e da Galp, o volume transaccionado no mercado português registou 

um aumento de 59,6%, de € 31,5 mil milhões para € 50,3 mil milhões. 
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2. Actividade da Empresa 
 

 

2.1 Análise Retrospectiva 

 

O ano de 2006 ficou essencialmente marcado por alterações estruturais e legislativas 

significativas ocorridas, quer ao nível da actividade em geral, quer dos Fundos de Pensões, 

com a transposição da Directiva Comunitária relativa à actividade e supervisão das 

instituições de realização de planos de pensões profissionais e a revisão geral do regime dos 

Fundos, designadamente o alargamento do âmbito e a regulamentação das estruturas e 

mecanismos de governação. 

 

Ao nível das estruturas e dos mecanismos de governação dos fundos de pensões, foram 

instituídas regras sobre conflitos de interesses e desenvolvidos os regimes de subcontratação, 

de constituição das sociedades gestoras, das entidades comercializadoras, do actuário e do 

revisor oficial de contas, assim como normas relativas à estrutura organizacional, gestão de 

riscos e controlo interno das entidades gestoras de fundos de pensões, bem como disposições 

específicas sobre a divulgação dos relatórios e contas relativos aos fundos abertos e às 

entidades gestoras e publicidade efectuada por estas. 

 

Foi consagrada a possibilidade dos fundos de pensões financiarem responsabilidades de longo 

prazo com benefícios de saúde concedidos aos Participantes após a data de reforma e dos 

planos de pensões preverem a atribuição de subsídios por morte. Ficou definitivamente 

consagrada a portabilidade geral dos benefícios, designadamente nos planos com direitos 

adquiridos e, nos planos contributivos, relativamente às contribuições próprias dos respectivos 

Participantes. 

 

A informação a prestar a Participantes e Beneficiários foi reformulada, com o seu 

aprofundamento e obrigação de actualização 

 

No que diz respeito ao regime dos fundos abertos, optou-se pela comercialização conjunta de 

fundos geridos pela mesma entidade gestora, bem como o direito à transferência de adesão, 
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sem encargos, nos casos de alteração substancial da politica de investimento, de aumento de 

comissões e de transferência da gestão do fundo para outra entidade gestora. 

 

A novas regras sobre Politica de Investimento e Estruturas de Governação, encontram-se 

ainda por regulamentar pelo Instituto de Seguros de Portugal, o que deverá ocorrer durante o 

primeiro semestre de 2007, implicando que todos os contratos e regulamentos dos fundos 

sejam alterados em conformidade. 

 

No que diz respeito à avaliação de responsabilidades com benefícios prometidos, a entidade 

de supervisão tem em estudo um conjunto normativo técnico muito importante que vem 

regulamentar e disciplinar definitivamente as diferentes práticas do mercado, designadamente 

a utilização de tábuas, definição de pressupostos e metodologias de avaliação. É porém de 

salientar as alterações já introduzidas nos últimos cinco anos, especialmente no que se refere à 

figura e ao papel desempenhado pelo Actuário Responsável bem como à exigência das boas 

práticas cuja introdução progressiva terminou neste exercício. 

 

As características do mercado mantiveram-se praticamente inalteradas. Prevê-se que as 

continuas reformas estruturais dos sistemas públicos de repartição, estimulem 

significativamente o mercado e alterem a sua estrutura, que é maioritariamente composto por 

fundos de pensões do sector da actividade bancária (71%) e das comunicações e transportes 

(13%). O contínuo peso destes sectores no mercado é justificado pelo facto da maioria dos 

seus trabalhadores não se encontrar abrangida pelo sistema de protecção da Segurança Social 

e os respectivos fundos de pensões serem afectos ao primeiro pilar de protecção social. 

 

Este aspecto particular do mercado nacional de fundos de pensões induz outras características 

e tendências, designadamente, o facto deste apresentar um peso dominante de fundos de 

pensões fechados, alguns dos quais com uma quota de mercado substancial. Efectivamente, 

com os dados disponíveis de 2005, podemos verificar que os seis primeiros Fundos de 

Pensões Fechados do mercado representavam cerca de 72% do montante dos correspondentes 

activos geridos. 
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2005 2004 Valores (M€) Quota
Grupo BCP 1 1 5.053 28,06%

Grupo BPI 2 2 2.219 12,32%

Grupo PT 3 3 1.796 9,97%

Grupo BES 4 4 1.650 9,16%

Banco de Portugal 5 5 1.182 6,56%

Grupo EDP/REN 6 6 1.095 6,08%

Restantes 5.016 27,85%

Total 18.011 100,00%
Fonte: Instituto de Seguros de Portugal – Boletim de Fundos de Pensões

Fundo de Pensões 
Fechado

 Ranking 2005
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Assim sendo, a maior percentagem dos correspondes planos de benefício definido é 

independente dos benefícios atribuídos pela Segurança Social. 

 

Em 2006, a taxa nominal de crescimento dos montantes sob gestão foi de cerca de 15,5 %. O 

crescimento que se tem verificado no mercado de fundos de pensões nos últimos dois anos é 

justificado, quer pelas excelentes rendibilidades alcançadas, quer pela revisão global dos 

pressupostos de cálculo das responsabilidades com planos de pensões de Beneficio Definido, 

fundamentalmente do sector de actividade bancária, para os quais os respectivos associados 

72,15%
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28,06%

71,94%
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foram obrigados a efectuar contribuições bastante elevadas, em virtude do aumento das 

respectivas responsabilidades. 
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Evolução do Mercado Nacional de Fundos de Pensões 

(Valores Monetários em milhões de €) 
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Variação Anual do Número e do Valor dos Fundos do Mercado Nacional 

 

Em Dezembro de 2006, o mercado era constituído por 232 fundos de pensões e ascendia a 

21.171 milhões de € de activos sob gestão (provisório), correspondendo a 14,2% do PIB. No 

final de 2005 este montante ascendia a € 18.981 milhões de euros representando 13% do PIB 
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a preços de mercado (PIBpm: 147.787 M€). A taxa de crescimento real do mercado de fundos 

de pensões em 2005 foi de 22,4%, acima do crescimento real do PIB de 0,7%. 
 

Mercado de Fundos 
de Pensões

PIB

2001 3,10% 1,80% 1,3
2002 2,70% 0,30% 2,4
2003 -0,70% -1,40% 0,7
2004 -4,90% 1,20% -6,1
2005 22,40% 0,70% 21,8

Fonte: Instituto de Seguros de Portugal – Boletim de Fundos de Pensões

Taxa de crescimento real
VariaçãoAno

 
 

 
Fonte: Instituto de Seguros de Portugal – Boletim de Fundos de Pensões 

 

O mercado de fundos de pensões continua concentrado nas quatro primeiras Entidades 

Gestoras, as quais detêm cerca de 70% do volume de activos, mantendo o grau de 

concentração relativamente ao exercício anterior. Se forem consideradas as oito primeiras 

aquele valor aumenta para 94%. A sua base mantém-se estagnada, continuando o mercado a 

não se expandir. 
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Relativamente ao posicionamento das entidades gestoras, registaram-se movimentações 

interessantes, das quais se destacam a ascensão da Banif Açor Pensões ao 10º lugar do 

ranking e a subida de 3 lugares da Santander Pensões a qual, em 2005, detinha o 8.º lugar do 

ranking. 
 

2006 2005
N.º de 

Fundos
Abertos Fechados Valores (m€)

Quota de 
mercado

PensõesGere 1 1 44 9 35 6.815.802 32,19%
BPI Pensões 2 2 30 4 26 3.494.406 16,51%
ESAF F. Pensões 3 4 21 6 15 2.373.444 11,21%
Previsão (Grupo PT) 4 3 3 0 3 2.157.849 10,19%
Santander Pensões 5 8 5 1 4 1.448.200 6,84%
CGD SGFP 6 7 14 2 12 1.243.201 5,87%
SGFP Banco Portugal 7 5 1 0 1 1.208.550 5,71%
Futuro 8 6 13 6 7 1.153.932 5,45%
BBVA Fundos 9 9 8 6 2 359.284 1,70%
BANIF Açor Pensões 10 11 12 5 7 243.261 1,15%
BES Vida 11 10 13 0 13 139.338 0,66%
Fidelidade - Mundial 12 12 4 0 4 99.927 0,47%
S.G.F. 13 13 13 6 7 90.599 0,43%
Restantes 51 12 39 343.197 1,62%

Total 232 57 175 21.170.990 100,00%

 Ranking 

Entidade Gestora

2006

 
 

Dos 232 fundos de pensões existentes no final de 2006, 175 eram fechados. Dos fundos de 

pensões abertos, 20 eram PPR, PPR/E e PPE, 4 PPA (igualando 2005) e os restantes 33 

fundos abertos de ‘adesão colectiva’ ou ‘individual e colectiva’. Os fundos fechados 

representavam 94,5% do montante total, seguidos dos abertos de adesão colectiva e dos PPR, 

PPR/E, PPE, PPA, com uma representação de 3,1% e 2,4%, respectivamente. Os fundos de 

pensões abertos de adesão colectiva englobam os de ‘adesão colectiva’ propriamente ditos e 

os de ‘adesão colectiva e individual’. 
 

2005 2005 2005
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 232 3,6% 224 62 -4,6% 65 170 7,6% 158

PPR, PPR/E e PPE 20 0,0% 20 2 0,0% 2 18 0,0% 18
PPA 4 0,0% 4 2 0,0% 2 2 0,0% 2

Abertos, excluindo os anteriores 33 17,9% 28 6 50,0% 4 27 12,5% 24
Fechados 175 2,3% 171 52 -8,8% 57 123 7,9% 114

 m € VAR %  m €  m € VAR %  m €  m € VAR %  m €
Montante de Fundos de Pensões 21.170.989 11,5% 18.981.683 549.626 -12,8% 630.316 20.621.363 12,4% 18.351.367

PPR, PPR/E e PPE 484.849 8,8% 445.736 16.028 -10,3% 17.862 468.821 9,6% 427.874
PPA 19.590 15,7% 16.931 3.153 -8,2% 3.434 16.437 21,8% 13.497

Abertos, excluindo os anteriores 665.157 30,9% 508.069 13.446 -13,1% 15.468 651.711 32,3% 492.601
Fechados 20.001.393 11,1% 18.010.947 516.999 -12,9% 593.552 19.484.394 11,9% 17.417.395

Soc.Gestoras FP's

20062006

Total Empresas de Seguros

2006
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No ranking dos maiores vinte Fundos de Pensões de 2005, o ‘Fundo de Pensões BCA’ 

ocupava o 18º lugar. O ‘Banif Previdência Empresas, fp’ - ao qual foi atribuído, nesse ano, 

pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, o 1.º lugar na 

classe de risco “Prudente” com um retorno de 5,82 %, detinha o 10.º lugar do ranking dos 

maiores fundos abertos, incluindo PPR’s e PPA’s, Considerando apenas os fundos de pensões 

abertos de adesão colectiva, classe à qual pertence, o ‘Banif Previdência Empresas, fp’ era o 

6.º maior. 

 

Embora, globalmente e em termos líquidos, apenas se tenha registado um aumento de oito 

fundos, foram autorizados nove novos fundos de pensões, dos quais quatro são fechados (três 

do sector bancário e um do sector de telecomunicações, o da Siemens), e cinco são abertos de 

adesão colectiva, excluindo, portanto, PPR, PPR/E, PPE e PPA. 

 

A estrutura empresarial do mercado é dominada por sociedades gestoras, quer em termos de 

número, quer de montante de fundos de pensões geridos 

 

2001 2002 2003 2004 2005

Sociedades Gestoras 14.297.729 15.358.197 15.718.655 14.577.697 18.351.367
FP's Fechados 13.690.247 14.727.485 15.028.062 13.806.989 17.417.395

FP's Abertos Não PPR, PPR/E e PPA 203.701 237.573 288.403 346.960 492.601
FP's Abertos PPR, PPR/E e PPA 403.781 393.139 402.190 423.748 441.371

Seguradoras 18.099.191 21.063.099 23.807.103 27.043.907 33.144.616
FP's Fechados 486.595 497.690 534.843 580.421 593.552

FP's Abertos Não PPR, PPR/E e PPA 1.192 1.807 3.393 4.343 15.468
PPR, PPR/E e PPA 22.382 21.868 25.688 23.468 21.296

510.169 521.365 563.924 608.232 630.316

PPensões financiados por Seguros de Vida n.d. n.d. n.d. 215.029 280.980
PPR financiados por Seguros de Vida 4.362.610 5.200.256 6.041.918 7.074.502 8.341.704

Outros Seguros de Vida 13.226.412 15.341.478 17.201.261 19.146.144 23.891.616
17.589.022 20.541.734 23.243.179 26.435.675 32.514.300

Sociedades Gestoras e Seguradoras 14.807.898 15.879.562 16.282.579 15.185.929 18.981.683
FP's Fechados 14.176.842 15.225.175 15.562.905 14.387.410 18.010.947

FP's Abertos Não PPR, PPR/E e PPA 204.893 239.380 291.796 351.303 508.069
FP's Abertos PPR, PPR/E e PPA 426.163 415.007 427.878 447.216 462.667

valores em m€  
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No termo do exercício de 2005 (dados detalhados de 2006 ainda não disponíveis) o mercado 

caracterizava-se por: 

 

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

 

Fundos e Adesões m €
FP Fechados 171 18.010.947

Benefício Definido 140 17.716.838
Contribuição Definida 12 29.824

Mistos 19 264.285

dos quais, Contributivos 34 3.850.016

FP Abertos 84.703 970.736
PPR, PPR/E e PPE 63.230 445.736

PPA 2.429 16.931
Ad Individuais 18.767 128.616
AD.Colectivas Total 277 379.453

Benefício Definido 115 332.383
Contribuição Definida 160 45.471

Mistos 2 1.599

dos quais, Contributivos 108 44.817  

 

b. Participantes e Beneficiários abrangidos 

 

Os fundos de pensões abrangiam 265.276 participantes e 115.629 beneficiários, o que 

representou uma variação de, respectivamente, -1,0% e 3,6% face ao exercício 

imediatamente anterior. 

 

2004 2004
Total 262.276 -1,0% 265.052 115.629 3,6% 111.619

PPR, PPR/E e PPE 63.230 -3,1% 65.279 4.392 28,5% 3.418
PPA 2.429 -15,1% 2.861 13 -38,1% 21

Abertos, excluindo os anteriores 48.346 14,3% 42.295 4.561 3,8% 4.393
Fechados 148.271 -4,1% 154.617 106.663 2,8% 103.787

2005

Participantes Beneficiários

2005

 

 

c. Contribuições e Pensões Pagas 

 

Em 2005, o montante das contribuições cifrou-se em 3.688,9 milhões € - o que representou 

um acréscimo de 116,4% face ao exercício anterior – dos quais 3.451,7 milhões € se destinou 
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a fundos de pensões fechados, pagos em 97,1% pelos respectivos Associados. O montante das 

pensões pagas elevou-se a 952,2 milhões € o que representou um acréscimo de 0,2% face a 

2004. 

 

2004 2004
Total 3.688.864 116,4% 1.704.476 952.208 0,2% 950.069

PPR, PPR/E e PPE 39.095 -28,3% 54.526 31.351 20,1% 26.094
PPA 583 -73,7% 2.215 43 -67,2% 131

Abertos, excluindo os anteriores 197.429 204,9% 64.748 18.779 9,9% 17.084
Fechados 3.451.757 118,1% 1.582.987 902.035 -0,5% 906.760

2004
Total 952.208 0,2% 950.069

Velhice 384.655 -3,1% 396.841
Invalidez 391.548 0,5% 389.646

Reforma Antecipada / Pré-Reforma 109.913 8,2% 101.544
Reforma de Sobrevivência 64.101 5,6% 60.675

Desemprego de Longa Duração e Doença Grave 1.991 46,1% 1.363

Pensões  Pagas

2005

20052005

Pensões  PagasContribuições

 

 

Em 2005, o montante das pensões pagas correspondia a 5,02% do valor do mercado de fundos 

de pensões, registando uma variação de 0,08% face a 2004. 

 

2001 2002 2003 2004 2005

Valor dos beneficios pagos 891 927 931 950 953
Valor dos fundos de pensões 14.808 15.880 16.283 15.186 18.982

6,02% 5,84% 5,72% 6,26% 5,02%  

 

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

Fundos de Pensões abertos por Sectores de Actividade 

 

Nº m € Nº m € Nº m € Nº m €
Total 255 18.046.099 172 75.296 21 265.883 448 18.387.278

Actividade Bancária 41 13.076.464 7 4.387 1 529 49 13.081.380
Comunicações e transportes 21 2.317.915 12 10.921 1 25.030 34 2.353.866

Produção e distribuião de electricidade, gás e água 6 1.191.931 9 11.454 0 0 15 1.203.385
Industria 66 725.380 26 19.525 15 195.962 107 940.867

Actividade Seguradora 39 337.553 3 224 1 11.989 43 349.766
Outras actividades financeiras 24 162.675 10 870 0 0 34 163.545

Comércio 21 136.538 24 8.396 3 32.373 48 177.307
Outros 37 97.643 81 19.519 0 0 118 117.162

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

 

M € % M € % M € % M € % M € %
Total 18.011 - 508 - 447 - 7 - 18.973 -

Titulos de divida pública e equiparados 4.526 25,1% 79 15,6% 189 42,3% 0 0,0% 4.794 25,3%
Obrigações e papel comercial 2.635 14,6% 148 29,1% 123 27,5% 0 0,0% 2.906 15,3%

Acções e titulos de participação 3.991 22,2% 21 4,1% 19 4,3% 6 85,7% 4.037 21,3%
Unidades de participaão em fundos de investimento 3.838 21,3% 190 37,4% 95 21,3% 0 0,0% 4.123 21,7%

Terrenos e edificios 1.532 8,5% 7 1,4% 8 1,8% 0 0,0% 1.547 8,2%
Depósitos e certificados de depósito 1.818 10,1% 66 13,0% 16 3,6% 1 14,3% 1.901 10,0%

Outros investimentos -329 -1,8% -3 -0,6% -3 -0,7% 0 0,0% -335 -1,8%

TotalFP's Fechados
FP's Abertos Não 

PPR, PPR/E, PPE e 
PPA

PPR, PPR/E, PPE PPA
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f. Origem geográfica dos activos dos Fundos de Pensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Taxas de rendibilidade dos Fundos de Pensões 
 

2003 2004 2005 2006

Mercado de Fundos de Pensões 8,2% 7,2% 9,1% 5,4%

Fundos de Pensões Fechados 8,3% 7,3% 9,1% 5,4%

Fundos de Pensões Abertos 6,0% 4,8% 6,0% 6,1%

Fundos de Pensões PPR/E 4,3% 3,6% 4,3% n.d

Fundos de Pensões PPA 21,1% 17,3% 18,2% n.d

Outros 7,5% 5,7% 7,1% n.d

Fontes: Instituto de Seguros de Portugal

Mercer Investment Consulting – Survey PIPS  

 

A Banif Açor pensões continuou em 2006 com a intensa actividade comercial que tem vindo a 

desenvolver nos últimos quatro anos, consolidando esforços e redefinindo estratégias, quer em 

termos comerciais, quer na forma de abordagem do negócio. Compromisso, parceria e serviço 

são os princípios orientadores da sua actividade, pautando-se a sua actuação por elevados 

critérios de rigor, competitividade e personalização. 

 

Os fundos de pensões são as soluções por excelência do planeamento da reforma, suportados 

respectivamente pelo segundo e terceiro pilar, sendo o mais adequado veículo de 

financiamento de planos de reforma pela especificidade e transparência da sua gestão 

exclusivamente em função daquele objectivo, pela regulamentação e supervisão de que são 

objecto e pelo enquadramento fiscal mais favorável que proporcionam. 

 

A Sociedade continua a diferenciar-se pela qualidade e excelência do seu serviço, o qual não 

se limita apenas à gestão de Fundos de Pensões e disponibilização de informação, 
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adicionando ainda uma gama variada de produtos e serviços, incluindo a simulação de 

reformas futuras dos Participantes, o aconselhamento sobre o modelo de poupança a adoptar e 

a gestão de diversas opções destinadas ao financiamento da reforma. 

 

O site da Banif Açor Pensões, cujo projecto se iniciou em 2005, independentemente da sua 

evolução e desenvolvimento futuros, eventualmente até, com a sua autonomização, foi 

concluído, tendo sido a Sociedade congratulada e reconhecida, quer pelos seus actuais e 

potenciais clientes, quer pelas várias consultores com quem se relaciona, pela objectividade, 

diversidade e qualidade da informação que nele disponibiliza, quer na área publica de acesso 

geral, quer na área reservada dos fundos e adesões colectivas, onde se encontra disponível 

toda documentação de suporte contratual e de divulgação e informação detalhada sobre a 

gestão dos fundos com acesso a vários aspectos da sua governação e da sua performance, 

actualizada diariamente. 

 

Continua em desenvolvimento a aplicação de gestão de fundos de pensões, que irá permitir, 

através da referida área reservada do site, o acesso às respectivas Contas de Participante, 

possibilitando o acesso a movimentos, saldos actualizados, simuladores de 

investimento/contribuição e ainda a outras informações que serão especificamente 

disponibilizadas para o efeito. Estimamos que esteja concluída no primeiro semestre de 2007, 

encontrando-se alguns módulos já em fase de teste. 

 

Ao longo de 2006 foram efectuados cerca de 1730 contactos comerciais com 415 empresas e 

associações de vários sectores económicos, na sua maioria sedeadas ou com representação na 

região centro, particularmente Lisboa e áreas limítrofes. Destas, 15 acabaram por encerrar o 

processo de negociação por falta de interesse. Foram realizadas durante o ano 56 reuniões 

com clientes potenciais e enviadas 50 propostas de constituição e gestão de fundos de 

pensões, das quais dez entraram em short list, com uma probabilidade de concretização 

elevada para o próximo ano. Destes dez potenciais clientes, nove demonstraram um interesse 

apreciável na concretização de fundos de pensões de contribuição definida por adesão aos 

novos fundos de pensões de adesão colectiva ‘Banif Reforma Jovem’, ‘Banif Reforma Activa’ 

e ‘Banif Reforma Sénior’, cujos perfis de investimento são respectivamente, agressivo, 
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equilibrado e conservador. O décimo poderá vir a concretizar uma transferência de gestão do 

respectivo fundo fechado misto. 

 

A Banif Açor Pensões terminou o ano de 2006 com um montante global de fundos sob gestão 

de 243,2 milhões €, o que corresponde a um crescimento anual de 12,71%. Nos quadros 

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

repartição dos respectivos activos pelas três grandes classes de fundos geridos - abertos de 

adesão individual, abertos de adesão colectiva e fechados – e pelos três grandes tipos de 

Planos de Pensões - de benefício definido, de contribuição definida e mistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução Anual do Montante Global dos Fundos (Milhões €) 
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Distribuição do Montante Global dos Fundos 

 

A Banif Açor Pensões processou e pagou pensões no montante global de 7.116,93 milhares € 

a 2.027 pensionistas e beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução do Montante de Pensões Pagas e Número de Pensionistas 

 

O número actual de planos de pensões geridos é de 17, sendo 14 os mandatos institucionais e 

12 o número de fundos sob gestão. Estes têm 7.991 participantes, dos quais 257 são aderentes 

ao FP Previdência Privada PPR/E e 3.185 a planos de Contribuição Definida. 
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Mantendo-se fiel ao seu método e estilo de gestão, a Banif Açor Pensões manteve a 

preocupação em obter retornos positivos independentemente da conjuntura económica e de 

mercado, tendo como princípios a absoluta independência da gestão face ao negócio do grupo, 

a segregação operacional das restantes áreas do grupo, a equipa especializada e coesa e a 

existência de processos de decisão transparentes e auditáveis. 

 

No processo de investimento foi considerado, em primeiro lugar, a definição da política de 

investimento, de acordo com os objectivos de cada cliente e de cada fundo, tendo por base as 

alocações mínimas, médias e máximas para cada classe de activos e a definição do benchmark 

apropriado contra o qual se vai confrontar o desempenho do fundo. Em segundo lugar, as 

politicas de investimento são revistas periodicamente em Comités de Investimento 

quinzenais, que se dedicam à análise macroeconómica e de mercado e avaliam o 

posicionamento do asset allocation definido face às perspectivas de evolução futura. Os 

Comités de Investimento baseiam-se numa perspectiva de análise top-down, definindo 

infra/sobre ponderações nas várias classes de activos, exposição geográfica e sectorial. Este 

cenário é depois ajustado às várias carteiras dos fundos sob gestão, sendo as decisões 

registadas nas respectivas actas. 

 

Em 2006, criaram-se as necessárias condições para disponibilizar as análises ALM à equipa 

de gestão de activos, que passará a dispor delas, trimestralmente, em 2007. Neste contexto 

serão também integradas nos Comités de Investimento. 

 

A análise de risco das carteiras é realizada de forma sistemática por um departamento 

autónomo de análise de risco, que calcula diversos indicadores de risco sobre as carteiras. A 

análise do cumprimento dos limites legais e específicos ao investimento é realizada 

periodicamente por um departamento de compliance. 

 

Considerando todos os mandatos de gestão, incluindo os de gestão não discricionária, o valor 

da rendibilidade anual média foi de 6,3% com um máximo de 6,5% e um mínimo de 3,6%, 

situando-se a média geral do mercado em 5,4%. No quadro abaixo pode apreciar-se a 

evolução da carteira de clientes e de activos, bem como as rendibilidades alcançadas desde 

2002. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 3 Anos 5 Anos

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

FP Fechados 2 3 6 6 7 7 + 1 + 5

FP Abertos de Adesão Individual (PPR) 1 1 1 1 1 1

FP Abertos de Adesão Colectiva 1 1 1 1 4 4 + 3 + 3

Número de Planos de Pensões 8 9 12 13 17 17 + 5 + 9

PP de Benefício Definido 7 7 9 9 10 10 + 1 + 3

PP de Contribuição Definida 1 2 3 4 7 7 + 4 + 6

Fundos Mistos 1 1 2 2 + 1 + 2

Número de Mandatos Institucionais 7 8 11 12 14 14 + 3 + 7

de gestão descricionária 7 8 10 11 12 12 + 2 + 5

Montante Sob  Gestão (M €) 92 113 125 152 216 243 + 118 + 151

Número de Participantes 4.176 5.302 5.027 5.843 7.271 7.991 + 2964 + 3815

Número de Pensionistas e Beneficiários 592 503 1.296 1.572 1.904 2.027 + 731 + 1435
Montante das Pensões Pagas (m €) 3.047 4.282 4.749 5.418 6.271 7.117 + 2368 + 4070

Crescimento (%, Montantes sob Gestão) 9,09% 23,38% 10,68% 34,07% 42,13% 12,71% 94,04% 164,99%
Rendibilidade Média (%) (2) 1,20% 3,10% 6,20% 6,30% 6,30% 6,30% 5,60% 6,40%

Quota de Mercado 0,62% 0,71% 0,77% 1,00% 1,14% 1,15% - -

Mercado de Fundos de Pensões
Montante Sob  Gestão (M €) (1) 14.808 15.880 16.283 15.186 18.982 21.171 - -
Crescimento  (%) 7,30% 7,20% 2,54% -4,37% 25,00% 11,53% - -
Rendibilidade Média (%) (2) -2,00% -3,30% 7,80% 5,70% 8,00% 5,40% 5,00% 5,60%

Fontes: (1) Instituto de Seguros de Portugal – Boletim de Fundos de Pensões

(2) Mercer Investment Consulting – Survey PIPS  

 

 

No final de 2006, a Banif Açor Pensões detinha o 10º lugar do ranking do mercado português 

no que diz respeito ao volume de activos de gestão, o qual corresponde a 1,15% de quota de 

mercado. 

 

Os Fundos geridos pela Banif Açor Pensões continuam a registar rendibilidades superiores à 

média de mercado de fundos de pensões. Os fundos de pensões Fechados e Abertos geridos 

pela Banif Açor Pensões obtiveram uma rendibilidade efectiva de 6,3% e 6,5% 

respectivamente (contra 5,4% e 6,1% do mercado em análise). O fundo PPR/E atingiu uma 

rendibilidade de 4,9% em 2006. 

 

O fundo de pensões Banif Previdência Empresas, fp, obteve um retorno de 5,89% no 

exercício (valor APFIPP) com uma volatilidade de 2,28%, sendo assim o resultado da sua 

performance um dos melhores do mercado, senão o melhor, tendo em consideração o binómio 

rendimento-risco. 
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2.2 Perspectivas para 2007 
 

 

Utilizando as sinergias de Grupo, designadamente a colaboração da Direcção de Empresas e 

Particulares do Banif–Banco Internacional do Funchal, quer directamente, quer através da 

integração em propostas apresentadas pela Direcção de Corporate Banking do Banif–Banco 

de Investimento, a Banif Açor Pensões pretende dinamizar e concretizar oportunidades de 

negócio, reforçando a sua linha de actuação comercial. As soluções ‘Fundo de Pensões’ são 

considerados produtos-âncora, permitindo fidelizar clientes, nomeadamente por se 

constituírem por tempo indeterminado, mobilizarem recursos avultados num prazo mais ou 

menos curto e condicionarem um contacto directo, próximo e sensível com o núcleo mais 

restrito de administração das empresas, tornando as relações de parceria duradouras e 

consistentes. 

 

A adequada afectação de recursos à actividade comercial é fundamental num negócio cujas 

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

necessariamente vasto e ainda muito resistente. Ao nível do mercado de empresas, as novas 

regras de governação introduzidas em 2006 tendem a constituir mais uma dificuldade, pelo 

menos inicialmente, enquanto não forem devidamente assimiladas e integradas. 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 credibilização junto de empresas e de associações profissionais e 

sindicais, para além da avaliação de novos modelos de parceria. Neste contexto, serão 

reforçados os laços com alguns corretores de seguros do mercado nacional, no âmbito da 

distribuição destes produtos. 

 

A estratégia e o modelo de abordagem comercial serão prosseguidos em 2007, incluindo as 

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

essencialmente no segmento institucional, reforçando ainda mais a oferta de serviços, a qual 

se pretende que venha a incluir definitivamente assessoria patrimonial global (Wealth 

Management) integrando assim outros produtos, soluções e serviços que o Grupo pode 

proporcionar. 
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O resultado da actividade desenvolvida em 2006 perspectiva para o próximo exercício 

expectativas muito favoráveis à concretização da constituição de novos fundos e obtenção de 

novos mandatos de gestão. 

 

A adicionar aos três novos fundos abertos de contribuição definida para empresas constituídos 

em 2006, no próximo ano, serão constituídos dois novos fundos de pensões abertos de adesão 

individual, o ‘Banif Reforma Jovem, PPR Acções’ e o ‘Banif Reforma Sénior, PPR’, 

completando assim a gama de oferta essencialmente para particulares. O actual fundo de 

pensões de adesão individual, o ‘Banif Previdência Privada, PPR’, será redenominado para 

‘Banif Reforma Activa, PPR’, constituindo o perfil de investimento equilibrado do conjunto. 

Desta forma os aforradores poderão diversificar e adequar os seus investimentos em função 

do seu perfil reforçando o interesse e a motivação pela possibilidade de participarem de forma 

activa através da definição/redefinição dos respectivos Planos de Investimento Individual. 

 

A Sociedade irá ainda avaliar a possibilidade de entrada no negócio dos fundos de pensões de 

capital ou taxa garantida. 

 

O site da Banif Açor Pensões, continuará em evolução, quer em termos de conteúdo, quer em 

termos de apresentação e eventual autonomização. Com a conclusão da aplicação de gestão de 

fundos de pensões, ficará finalmente disponível o acesso às contas individuais de participante 

através das respectivas áreas reservadas dos fundos. 

 

A Banif Açor Pensões pretende realizar ainda, no âmbito geral da poupança e da reforma, um 

importante conjunto de eventos, que reúna a participação de experiência nacionais e 

europeias, envolvendo o governo, os parceiros sociais, os agentes económicos e a sociedade 

em geral, através dos seus representantes ao nível do consumo deste tipo de soluções. 

 

Os objectivos para 2007 continuarão a ser ambiciosos, quer pela contínua captação de clientes 

e constituição de novos fundos, quer pela contínua exigência de padrões elevados de serviço. 
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3. Análise do Balanço e Demonstração de Resultados 
 

 

Os capitais próprios da Sociedade evidenciaram um acréscimo de 11%, resultante da 

incorporação de Reservas e do Resultado do Exercício corrente, passando de 3.051 milhares € 

em 31 de Dezembro de 2005, para 3.374 milhares € em 31 de Dezembro de 2006. 

 

O montante total dos Proveitos no exercício ascendeu a 1.297 milhares €, o que representou 

um acréscimo de 14,3% relativamente ao valor obtido em 2005. De destacar o valor de 

Prestação de Serviços, o qual ascendeu a 1.202 milhares €, evidenciando um crescimento de 

13,4% face ao valor do ano anterior. 

 

Ao nível dos custos operacionais, verificou-se um acréscimo de 32%, passando de 668 

milhares € em 2005 para 882 milhares € em 2006, resultante do acentuado aumento da 

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

mandatos de gestão atribuídos, incluindo a admissão de dois novos colaboradores em Junho e 

Novembro, respectivamente. 

 

Face aos capitais próprios, o resultado líquido evidencia 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 crescimento do volume de negócios que se 

prevê, as novas exigências legais e regulamentares, assim como a recente evolução da 

concorrência ao nível da disponibilização de serviços, determinam um crescimento dos 

recursos ainda mais acentuado, nomeadamente no que diz respeito às ferramentas de suporte 

ao negócio e às exigências de cobertura, através de capitais próprios, de garantias de taxa e 

capital a incluir em alguns produtos novos. 

 

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 2006 ascendeu a € 323 milhares de €, o 

que representa um ROE de 10,59% , o qual compara com os 10,09% em 2005, 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 2006 foi de € 323.082,41, para o qual o 

Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação: 

 

Para Reservas Legais: €    16.154,12 

Para Reservas Livres: €  306.928,29 
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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 2007 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 

Artur Manuel da Silva Fernandes 
Presidente 

 
 
 
 
 

João Paulo Pereira Marques de Almeida 
 
 
 
 
 

Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme 
 
 
 
 
 

Luís Filipe Saramago Carita 
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6. Demonstrações Financeiras 
 

6.1 Balanço e Demonstração de Resultados 

Balanço a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 
 

31-Dez-2005

Activo Bruto
Amortizações e 
Ajustamentos

Activo Líquido Activo Líquido

Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:

Despesas de instalação 25.886,00 8.417,82 17.468,18 0,00 
25.886,00 8.417,82 17.468,18 

Imobilizações corpóreas:
Equipamento admistrativo 97.218,34 95.233,27 1.985,07 1.717,81 
Imobilizações em curso:
Software 8.925,00 

97.218,34 95.233,27 1.985,07 10.642,81 
Dívidas de terceiros - Curto prazo

Clientes, c/c 184.298,95 184.298,95 1.280.916,26 
Estado e outros entes públicos 4.291,69 4.291,69 4.291,69 
Outros devedores 30.585,84 30.585,84 11.888,98 

219.176,48 219.176,48 1.297.096,93 
Títulos negociáveis:

Outros títulos negociáveis 1.064.687,69 21.213,08 1.043.474,61 1.046.901,90 
1.064.687,69 21.213,08 1.043.474,61 1.046.901,90 

Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários 1.665.091,68 1.665.091,68 810.677,44 
Caixa 67,77 67,77 113,58 

1.665.159,45 1.665.159,45 810.791,02 
Acréscimos e diferimentos:

Acréscimos de proveitos 1.045.194,17 1.045.194,17 6.411,39 
Custos diferidos 4.134,49 4.134,49 2.992,50 

1.049.328,66 1.049.328,66 9.403,89 
Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo 4.121.456,62 124.864,17 3.996.592,45 3.174.836,55 

Valores Monetários expressos em € (euros)

Activo

31-Dez-2006
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Balanço a 31 de Dezembro de 2006 e 2005 
 

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 40.469,87 26.482,23 
Reservas estatutárias 0,00 
Reservas livres 898.511,62 632.746,38 

Resultados transitados 2.036,39 2.036,39 
Subtotal 3.051.145,29 2.771.392,41 

Resultados líquido do exercício 323.082,41 279.752,88 

Total do Capital Próprio 3.374.227,70 3.051.145,29 

Passivo:
Dividas a terceiros - Curto prazo:

Dividas a instituições de crédito 0,00 0,00 
Fornecedores c/c 24.266,33 22.301,92 
Estado e outros entes públicos 17.296,21 21.144,64 
Outros credores 129.517,89 56.546,01 

171.080,43 99.992,57 

Acrésimos e diferimentos
Acréscimos de custos 451.284,32 23.698,69 

Proveitos Diferidos 0,00 0,00 
451.284,32 23.698,69 

Total do Passivo 622.364,75 123.691,26 

Total do Capital Próprio e do Passivo 3.996.592,45 3.174.836,55 
Valores Monetários expressos em € (euros)

Capital Próprio e Passivo 31-Dez-200531-Dez-2006
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Demonstração de Resultados do Exercício de 2006 e 2005 
 

2005

Custos e perdas
Custo mercadorias vend. mat. consumidas

Fornecimento e serviços terceiros 643.061,41 643.061,41 593.734,27
Custos com o pessoal:

Remunerações 163.620,89 55.765,65
Encargos Sociais:

Outros 54.932,97 218.553,86 14.480,49
Amortizações e ajustamentos 10.001,86 997,80
Provisões 0,00
Impostos 0,00
Outros custos e perdas operacionais 10.000,00 10.000,00 2.957,33

(A) 881.617,13 667.935,54
Ajustamentos de Aplicações Financeiras 11.654,45 17.742,06
Juros e custos similares:

Juros suportados 31,29
Outros 12,09 11.666,54 67.549,93

(C) 893.283,67 753.258,82
Custos e perdas extraordinárias 1.210,76 1.210,76 35.199,50

(E) 894.494,43 788.458,32
Imposto sobre o rendimento do exercício 79.127,05 66.690,32

(G) 973.621,48 855.148,64
Resultado líquido do exercício 323.082,41 279.752,88

1.296.703,89 1.134.901,52

Proveitos e ganhos
Prestação de serviços 1.202.217,97 1.060.440,63

(B) 1.202.217,97 1.060.440,63
Outros juros e proveitos similares:

Rendimentos de participação de capital
Outros 83.375,31 68.912,67

(D) 1.285.593,28 1.129.353,30
Proveitos e ganhos extraordinários 11.110,61 5.548,22

(F) 1.296.703,89 1.134.901,52

 Resumo
Resultados operacionais (B) - (A) 320.600,84 392.505,10
Resultados financeiros (D-B) - (C-A) 71.708,77 -16.410,60
Resultados correntes (D) - (C) 392.309,61 376.094,50
Resultados antes de impostos (F) - (E) 402.209,46 346.443,20
Resultado líquido do exercício (F) - (G) 323.082,41 279.752,90

Valores Monetários expressos em € (euros)

Contas 2006
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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 99,85% 156.286,22 234,78 0,00 324,61

Sub-Total Obrigações Diversas Nacionais 156.521,00 156.286,22 234,78 324,61

Estrangeiras
Azores Float 08 EUR 200.000 99,83% 199.665,39 100,34% 200.680,00 0,00 1.014,61 2.665,67

AARB 7,125% EUR 130.000 104,77% 136.200,15 99,70% 129.604,28 6.595,87 0,00 76,34
HBOS Var.03/49 EUR 95.000 100,02% 95.019,00 100,63% 95.593,75 0,00 574,75 224,94

Santan Float 09 EUR 75.000 99,83% 74.875,58 83,40% 62.550,15 12.325,43 0,00 753,88
Banif Float 12/49 EUR 100.000 100,03% 100.034,18 103,00% 103.000,00 0,00 2.965,82 155,75

PTCL Float EUR 200.000 100,03% 200.065,38 100,28% 200.560,00 0,00 494,62 2.380,29
Banif 4,5 10/07 EUR 100.000 102,31% 102.307,00 100,25% 100.250,00 2.057,00 0,00 1.525,00

Sub-Total Obrigações Diversas Estrangeiras 908.166,68 892.238,18 20.978,30 5.049,80 7.781,87

Sub-Total Obrigações 1.064.687,68 1.048.524,40 21.213,08 5.049,80 8.106,48

TOTAL 1.064.687,68 1.048.524,40 21.213,08 5.049,80 8.106,48  
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6.3 Demonstração de Resultados por Funções 

 

2006 2005

Vendas e Prestação de Serviços 1.202.217,97 1.063.768,53
Custo das Vendas e Prestação de Serviços -780.826,82 -614.548,22

Resultado Bruto 421.391,15 449.220,31

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Custos de Distribuição
Custos Administrativos -102.001,07 -88.586,82
Outros Custos e Perdas Operacionais

Resultados Operacionais 319.390,09 360.633,49

Custo Líquido de Financiamento
Resultados em Filiais e Associadas
Resultados em Outros Investimentos 82.819,37 -14.190,29

Resultados Correntes 402.209,46 346.443,20

Impostos sobre os Resultados Correntes -79.127,05 -66.690,32
Resultados Correntes após Impostos 323.082,41 279.752,88

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

Resultados Líquidos 323.082,41 279.752,88

Resultados por Acção 0,87 0,76
Valores Monetários expressos em € (euros)  
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6.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Resutado líquido do exercício 323.082,41 323.082,41 279.752,88 279.752,88

Ajustamentos

Amortizações 10.001,86 997,80
Resultados Financeiros -71.708,80 -16.410,60
Aumento das Dívidas de Terceiros -511.851,80
Diminuição das Dívidas de Terceiros 1.077.920,45
Aumento das Dívidas a Terceiros 71.087,86
Diminuição das Dívidas a Terceiros -249.684,81
Diminuição dos Acréscimos de Proveitos 6.736,11
Aumento dos Acréscimos de Proveitos -1.038.782,75
Diminuição dos Custos Diferidos 7.267,86
Aumento dos Custos Diferidos -1.141,99
Diminuição dos Acréscimos de Custos -15.722,23
Aumento dos Acréscimos de Custos 427.585,63
Diminuição dos Proveitos Diferidos -460,33
Diminuição Provisões
Aumento Provisões 474.962,26 18.212,63 -760.915,37

Fluxos das actividades operacionais 798.044,67 -481.162,49

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos respeitantes a:
Juros e Proveitos Similares 75.148,15 75.148,15 68.912,67 68.912,67

Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações -18.812,30 0,00
Juros e Custos Similares -12,09 -18.824,39 -67.549,93 -67.549,93

Fluxos das actividades de investimento 56.323,76 1.362,74

Variação de caixa e seus equivalentes 854.368,43 -479.799,75

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 1.875.478,71 2.355.278,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.729.847,14 1.875.478,71

854.368,43 -479.799,75
Valores Monetários expressos em € (euros)

2006 2005
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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: 

 

2006 2005

Numerário 67,77 113,58
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 1.665.091,68 810.677,44
Equivalentes de caixa:

Depósitos a prazo
Outras disponibilidades: 1.064.687,69 1.064.687,69

Acções 
Obrigações 1.064.687,69 1.064.687,69

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

2.729.847,14 1.875.478,71
Valores Monetários expressos em € (euros)  
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6.5 Anexo às Contas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

A Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. teve a sua 

origem na Açor Pensões, sociedade fundada em Dezembro de 1990 e adquirida e 

integrada no Grupo BANIF em 1996. Em 2000, realizou-se a fusão por incorporação da 

SGM - SGFP Mundial, S.A., a outra sociedade gestora de fundos de pensões do Grupo, e 

a entrada do Banif Banco de Investimento para seu principal accionista, procedendo-se à 

alteração da respectiva denominação social para Banif Açor Pensões - Sociedade Gestora 

de Fundos de Pensões, S.A. 
 

A Sociedade tem por objecto a gestão de fundos de pensões. Em 31 de Dezembro de 

2006, era responsável pela gestão de 12 fundos de pensões. 
 

As notas às contas constantes deste Anexo, respeitam a numeração definida no Plano 

Oficial de Contabilidade. As não incluídas não se aplicam ou não são significativas para 

a compreensão das demonstrações financeiras. 
 

Salvo indicação em contrário, todos os valores são expressos em euros. 
 

Nota 1 Princípios Contabilísticos 

As demonstrações financeiras foram preparadas, em todos os aspectos materiais, em 

conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade (POC) aprovado 

pelo Decreto-Lei Nº 410/89, de 21 de Novembro. 
 

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção do custo 

histórico e na base da continuidade das operações da Sociedade, em conformidade com 

os conceitos contabilísticos fundamentais de consistência, prudência, substância sobre a 

forma, materialidade e especialização dos exercícios. 
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Nota 3 Critérios Contabilísticos e Valorimétricos 
 

a) Imobilizações incorpóreas 

As imobilizações estão mostradas ao custo de aquisição, deduzidas das amortizações 

acumuladas, as quais são calculadas pelo método das quotas constantes durante um 

período de 3 anos. 
 

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. 
 

e) Acréscimos e diferimentos 

A Sociedade regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio de 

especialização de exercícios; ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas à medida 

em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. 
 

Nota 6 Impostos sobre o Rendimento 

A Sociedade está sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e a 

respectiva derrama, que em 2005 e 2006 corresponde à uma taxa máxima agregada de 

19,25%. Adicionalmente, encontra-se também sujeita a tributação autónoma sobre um 

conjunto de encargos. 
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 

correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (a 

segurança social pode ser revista durante um período de cinco anos), excepto quando 

tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam 

em curso inspecções fiscais, reclamações ou impugnações, caso estes em que, 

dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Adicionalmente, 

as autoridades fiscais poderão também efectuar correcções, sempre que as relações 

especiais tenham sido estabelecidas em condições diferentes das que seriam 

normalmente acordadas com entidades independentes. A Administração da Sociedade 

considera que eventuais correcções resultantes de revisões fiscais, aquelas declarações de 

impostos não poderão ter um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de 

Dezembro de 2006 e 2005. 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 não existiam situações susceptíveis de registo em 

impostos diferidos. 
 

Nota 7 Número médio de pessoas ao serviço da empresa 

O número de empregados em 2006 é de 6. 
 

Nota 10 Movimentos ocorridos no activo imobilizado 

Os movimentos ocorridos na rubrica do activo imobilizado, bem como nas respectivas 

amortizações acumuladas, resume-se como segue: 

Activo Bruto Activo Bruto
Saldo Inicial 95.367,04 Saldo Inicial 0,00

Aumentos do Ano 1.851,30 Aumentos do Ano 25.886,00
Alienações do Ano Alienações do Ano

Saldo Final 97.218,34 Saldo Final 25.886,00
Amortizações Amortizações

Saldo Inicial 93.649,23 Saldo Inicial 0,00
Reforço do ano 1.584,04 Reforço do ano 8.417,82

Alienações do ano Alienações do ano 
Saldo final 95.233,27 Saldo final 8.417,82

Valor Líquido Valor Líquido
Valores Monetários expressos em € (euros) Valores Monetários expressos em € (euros)

Imobilizado Corpóreo Imobilizado Incorpóreo

 
 

Nota 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. 



 

Banif Açor Pensões – SGFP, S.A.  
Relatório e Contas 2006 53 

 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, os principais saldos com as empresas relacionadas 

são assim resumidas: 

2006 2005
Depósitos à ordem

BANIF 122.720,98 32.432,11
BCA 56.298,54 8.941,35
BBI 1.486.072,16 769.303,98

Clientes
 FP BANIF 401.777,13 658.492,24

FP BCA 332.790,96 514.063,06
FP BBI 2.790,91 908,54

Valores Monetários expressos em € (euros)  

Nota 17 Títulos Negociáveis 

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

taxas anuais que variam entre 3,635% e 7,125%. 
 

Nota 21 Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante 

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

movimento: 

Saldo Inicial 17.785,79
Reforço do ano 11.654,45

Reversão do ano 8.227,16
Saldo Final 21.213,08

Valores Monetários expressos em € (euros)  
 

Nota 36 Composição do Capital 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 o Capital social da Sociedade encontrava-se 

totalmente subscrito e realizado e é representado por 370.000 acções com o valor 

nominal de 5 euros cada. 
 

Nota 37 Identificação de pessoas colectivas com mais de 20% do capital social 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 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. 
 

Nota 40 Movimentos de Capitais Próprios 

A composição dos capitais próprios em 31 de Dezembro de 2006, bem como, o 

movimento ocorrido durante o ano pode ser assim resumido: 
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Saldo Inicial Movimentos Saldo Final

Capital 1.850.000,00 1.850.000,00
Reservas Legais 26.482,23 13.987,64 40.469,87
Reservas Livres 632.746,38 265.765,24 898.511,62
Resultados Transitados 2.036,39 2.036,39
Prémios de Emissão - Acções 260.127,41 260.127,41
Resultado Líquido do Exercício 279.752,88 323.082,41

Total 3.051.145,29 279.752,88 3.374.227,70
Valores Monetários expressos em € (euros)  

Em conformidade com a legislação em vigor, um mínimo de 5% dos lucros anuais é 

obrigatoriamente apropriado para a reserva legal, até que esta atinja pelo menos uma 

quinta parte do capital social. Esta reserva apenas pode ser utilizada para cobertura de 

prejuízos e para aumento do capital social. 
 

Nota 43 Remunerações dos Órgãos Sociais 

Os órgãos sociais desta Sociedade não auferem qualquer remuneração. 
 

Nota 44 Prestação de Serviços 

A composição desta rubrica é a seguinte: 

2006 2005
Comissão de gestão 706.874,85 568.403,23
Comissão de emissão 85.987,05 70.512,28
Comissão de reembolso 1.109,33 1.122,14
Comissão de processamento de pensões 31.071,21 31.423,32
Comissão de performance 377.175,53 388.979,66

1.202.217,97 1.060.440,63

Valores Monetários expressos em € (euros)  

Nota 49 Estado e Outros Entes Públicos 

Os saldos devedores e credores no final do ano resumiam-se como segue: 

2006 2005
Saldos devedores

IRC a recuperar 4.291,69 4.291,69

Saldos de credores
Retenções na fonte 13.072,65 19.510,29

Taxa social única 4.223,56 1.634,35

17.296,21 21.144,64

Valores Monetários expressos em € (euros)  

Nota 50 Componentes de Caixa e Seus Equivalentes 

A composição dos depósitos bancários imediatamente mobilizáveis dizem respeito a 

Depósitos à Ordem, os quais ascendiam em 31 de Dezembro de 2006 a € 1.665.091,68 e 

venceram juros a uma taxa média de 2,28%. 



 

Banif Açor Pensões – SGFP, S.A.  
Relatório e Contas 2006 55 

 

 

Nota 51 Acréscimos e Diferimentos 

Nesta rubrica estão registados os juros a receber de títulos negociáveis que ascendiam em 

31 de Dezembro de 2006 a € 8.106. Em 2006, foram também registados nesta rubrica € 

1.037.088, respeitantes a comissões a receber dos fundos geridos. 

Na rubrica de Custos diferidos estão registados os encargos antecipados com os  que 

serão reconhecidos como custos no próximo ano durante o período da sua vigência. Em 

31 de Dezembro de 2006, os encargos assim diferidos perfazem € 4.134 (em 2005,€ 

2.993). 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, a rubrica de Acréscimos de custos tem a seguinte 

composição: 

2006 2005
Remunerações a pagar 35.520,10 17.698,69
Comissão de gestão a liquidar 312.764,22 -
Consultores 96.000,00 -
Outros 7.000,00 6.000,00

451.284,32 23.698,69

Valores Monetários expressos em € (euros)  
 

Nota 52 Fornecimentos e Serviços Externos 

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005, esta rubrica tem a seguinte composição: 

2006 2005
Água, Energia e Combustível 2.241,67 2.532,89
Material Escritório 3.608,91 2.670,06
Rendas Viaturas 6.109,79 -
Comunicações (Telef., Telem., Correio, etc.) 8.529,80 5.207,07
Deslocações/Estadas 1.453,74 1.756,86
Despesas de Representação 25.576,54 6.302,98
Publicidade Obrigatória 2.565,55 3.508,99
Publicidade Não Obrigatória (Campanhas Publicit., etc.) 44.309,95 17.102,67
Comissionistas/Avenças e Honorários 115.297,08 80.374,16
Conservação e Reparação 1.884,73 2.148,39
Seguros 2.155,44 1.884,76
Serv. Jurídicos, Contencioso e Notariado 0,00 214,52
Serviços Especializados - Informática 12.480,71 15.758,87
Serviços Especializados - Contab. e Revisão de Contas 6.186,13 6.000,00
Serviços Especializados - Cedência Pessoal Especializ. 81.000,00 243.651,07
Serviços Especializados - Gestão de Activos 314.216,22 194.387,21
Encargos com Formação 1.585,10 3.866,05
Outros Fornec. e Serv. Terceiros 13.860,05 6.367,72

643.061,41 593.734,27

Valores Monetários expressos em € (euros)  
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Nota 53 Custos com Pessoal 

Em 2006 e 2005, esta rubrica apresentava o seguinte detalhe: 

2006 2005
Salários 177.320,89 55.765,65
Encargos Sociais 37.935,76 13.317,59
Outros Custos de Pessoal 3.297,21 1.162,90

218.553,86 70.246,14

Valores Monetários expressos em € (euros)  
 

Nota 54 Fundos de Pensões Geridos 

A Sociedade geria à data de 31 de Dezembro de 2006 Fundos de Pensões no montante de 

243.254.848,97 euros (em 2005, 215.826.087,39 euros), incluindo 171.156.642,26 euros 

relativos a fundos de empresas do Grupo Banif e outras entidades relacionadas (em 2005, 

149.832.617,92 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Técnico Oficial de Contas  O Conselho de Administração 
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Anexo 
 

 

I Informação nos termos dos Artigos 289º e 447º do Código das 

Sociedades Comerciais 

Valores Mobiliários detidos em 31 de Dezembro de 2006 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 - Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
1 acção do Banif – Corretora de Valores e Câmbio, S.A. 

Não possuiu durante o ano de 2006, 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 

Em 31.12.2006, Não possuía nem transaccionou durante o ano de 2006, quaisquer 
títulos da Banif Açor Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

Em 31.12.05 possuía 6.666 acções do Banif, SGPS, SA., tendo procedido, no decorrer 
de 2006, às seguintes transacções de acções e/ou direitos daquela Sociedade: 

Data da Tipo de Quantidade Preço
Transacção Transacção Título •
21.06.2006 Compra        6 Direitos 2,80 Direitos de Incorporação  

26.06.2006 Subscrição    833 acções 14,00 Acções subscritas no âmbito da Reserva de Preferência

28.06.2006 Subscrição        7 acções 14,00 Acções subscritas no âmbito da Reserva de Preferência (Rateio)

03.07.2006 -    834 acções      - Atribuição de acções por Reserva de Incorporação

03.07.2006 Venda 1.696 acções 26,45

07.07.2006 Venda 1.000 acções 26,25

10.07.2006 Venda    644 acções 27,03

10.07.2006 Venda    500 acções 27,10

10.07.2006 Venda    500 acções 27,15

25.08.2006 Venda    500 acções 28,30

28.08.2006 Venda    500 acções 28,24

05.09.2006 Venda    500 acções 28,50

Observações

 

Detinha, assim, a 31.12.2006, 12.500 acções da Banif, SGPS, SA, resultantes da 
renominalização das 2.500 acções que detinha a 23.10.2006. 
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A 31.12.2006 detinha, ainda, 4.150 acções da Vestiban – Gestão e Investimentos, SA, 
na sequência da venda, em 19.12.2006, de 2.100 acções daquela Sociedade. 

Possuía, igualmente, em 31.12.2006, 1 acção do Banif Banco de Investimento (Brasil), 
SA e 1 acção do Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A., acções preferenciais, 
nominativas e sem direito a voto. 

Dr. Raul Manuel Nunes da Costa Simões Marques 

Detinha, em 31.12.06, 4.150 acções da Vestiban – Gestão de Investimentos, S.A., na 
sequência da venda, em 19.12.06, de 2.100 acções daquela sociedade. Por sua vez, a 
Vestiban – Gestão de Investimentos, S.A. detinha, a 31.12.06, considerando as acções 
incluídas por força do disposto no nº. 1 do artº. 20º. do Código dos Valores Mobiliários, 
8.643.325 acções do Banif SGPS, S.A., correspondentes a 3.457% do capital social 
desta Sociedade. 

Em 12.05.2006 procedeu à venda, pelo valor unitário de €30,08, das 76 acções do Banif 
– SGPS, S.A., adquiridas em 19.06.2002 pelo valor unitário de 5.30€. 

Possuía, igualmente, em 31.12.2006, 1 acção do Banif Banco de Investimento (Brasil), 
SA e 1 acção do Banif Corretora de Valores e Câmbio, S.A., acções preferenciais, 
nominativas e sem direito a voto. 

Não deteve nem transaccionou durante o ano de 2006, quaisquer outras acções ou 
obrigações de qualquer empresa integrada no Grupo Banif, para além das atrás referidas. 

Dr. Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme 

Não possuiu durante o ano de 2006, nem transaccionou nesse ano, quaisquer acções ou 
outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

Dr. Luís Filipe Saramago Carita 

Não possuiu durante o ano de 2006, nem transaccionou nesse ano, quaisquer acções ou 
obrigações de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 

 

Valores Mobiliários detidos em 31 de Dezembro de 2006 e 
transacções efectuadas pelo Fiscal Único da Sociedade 

Dr. Manuel Luís Branco 

Não possuiu durante o ano de 2006, nem transaccionou nesse ano, quaisquer acções ou 
outros valores mobiliários de qualquer empresa integrada no Grupo Banif. 
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Valores Mobiliários da Banif Açor Pensões, detidos em 31 de 
Dezembro de 2006 pelos Membros do Conselho de Administração e 
Fiscalização da Sociedade 

Em 31 de Dezembro de 2006, 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 2006 

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. 
 Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Banif Multifund, Ltd. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Securities, Inc. 
 Banif Securities Holdings, Ltd. 
  

Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração 

 Banif - Banco de Investimento, S.A. 
  

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

ACE 
 Banif Financial Services Inc. 
 Econofinance, S.A. 
 Fomentinvest – SGPS, S.A. 
 Centro Venture – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 Aplicação Urbana XIII - Investimento Imobiliário, S.A. 
 GCC LISBOA – Gestão de Centros Comerciais, S.A. 
 GED SUR Capital, S.A. – SGECR 
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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. 
 Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Centro Venture – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Gamma – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. 
 Banif Multifund, Ltd. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Securities Holdings, Ltd. 
 Banif Securities Inc. 
 Banif – Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
 Banif Corretora de Valores de Câmbio, S.A. 
 Vestiban – Gestão e Investimentos, S.A. (a qual detinha a 31 de Dezembro 

de 2006, considerando as acções incluídas por força dos disposto no nº 1 do 
artº 20º do Código dos Valores Mobiliários, 8.643.325 acções do Banif 
SGPS, S.A., correspondentes a 3,457% do capital social desta Sociedade) 

 

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. 
 Banif Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. 
 Banif – Banco de Investimento (Brasil), S.A. 
 Banif Corretora de Valores de Câmbio, S.A. 

Exercia, ainda, à data de 31 de Dezembro de 2006, em nome próprio, as funções de 
Presidente do Conselho de Administração da APAF – Associação Portuguesa de 
Analistas Financeiros. 

O Senhor Dr. Carlos Alberto Rodrigues Ballesteros Amaral Firme exercia 
igualmente os cargos de: 

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

Mobiliário, S.A. 
 Banif International Asset Management, Ltd. 
 Banif Multi Fund, Ltd. 
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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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banif Açor Pensões – SGFP, S.A.  
Relatório e Contas 2006 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório e Parecer do Fiscal Único 

 

Certificação Legal das Contas 
 

 

 



 

 

Membro da UHY, associação internacional de empresas de auditoria e consultoria 

A. PAREDES E ASSOCIADOS 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

Av. Infante D. Henrique, 3 – 2º 
9500 - 150 PONTA DELGADA 
Telef.: 296 283 246/ 296283296 
Fax.:   296 000 023 
Email: geral@contacoreana.net4b.pt 
Web : www.uhy-portugal.pt 

Ponta Delgada, 8 de Fevereiro de 2006 

 

Exmo. Conselho de Administração 
BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A. 
Largo da Matriz,  nº 45 
9500 – 118 Ponta Delgada 
 
 
 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE A FISCALIZAÇÃO EFECTUADA ÀS CONTAS DA 
BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A. 

 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

 

Nos termos do nº 2 do artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais e da alínea a) do nº1 do artigo 

43º do Decreto-Lei nº 422-A/93, de 30 de Dezembro, vimos apresentar a V.Exas. o nosso relatório 

sobre a fiscalização da sociedade. 

 
1. Âmbito 

 

Procedemos à revisão legal da BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, 

S.A. e ao exame das suas contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, de acordo 

com as Normas Técnicas aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a 

profundidade que considerámos necessária nas circunstâncias. Em consequência da revisão das 

demonstrações financeiras a que procedemos, emitimos, nesta data, a Certificação Legal das 

Contas. 
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2. Trabalhos efectuados 

 

Acompanhámos a gestão da BANIF AÇOR PENSÕES, designadamente através de informações 

que nos foram prestadas por V. Exas., leitura das actas e pela análise detalhada da evolução 

económica-financeira das contas trimestrais. 

 

Efectuámos as verificações e exames aos registos apropriados, que nos permitiram concluir sobre a 

adopção de adequadas políticas e critérios contabilísticos. 

 

 As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2005 foram 

preparadas em conformidade com as normas em vigor e estão de acordo com os registos 

contabilísticos que lhe servem de suporte. 

 

Efectuámos testes substantivos de modo a poder avaliar da fiabilidade da informação financeira. 

 

Revimos as transacções relacionadas com as aplicações de tesouraria, salientando-se que os juros 

contabilizados dizem respeito a este exercício e que os dividendos registados correspondem às 

acções existentes em carteira à data da sua atribuição. 

 

Para cabal desempenho das nossas funções foi determinante a colaboração que nos foi prestada pelo 

pessoal da BANIF AÇOR PENSÕES. 

 
3. Relatórios de Gestão 

 

Nos termos da alínea a) do nº 1 do artº 43º do Decreto-Lei nº 422-A/93, de 30 de Dezembro, 

confirmámos a conformidade do Relatório de Gestão da Administração com as contas do exercício, 

que foi preparado de harmonia com os parâmetros referidos no artigo 66º do Código das Sociedades 

Comerciais. 
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4. Conclusões 

 

Com base no trabalho efectuado podemos concluir que as demonstrações financeiras preparadas em  

referência a 31 de Dezembro de 2005 representavam apropriadamente a posição financeira da 

BANIF AÇOR PENSÕES., pelo que emitimos, nesta data, a Certificação Legal das Contas sem 

reservas. 

 

UHY – A. PAREDES E ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
representada por: 

 
Manuel Luís Fernandes Branco (ROC 652) 



 

 

Membro da UHY, associação internacional de empresas de auditoria e consultoria 

A. PAREDES E ASSOCIADOS 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

Av. Infante D. Henrique, 3 – 2º 
9500 - 150 PONTA DELGADA 
Telef.: 296 283 246/ 296283296 
Fax.:   296 000 023 
Email: geral@contacoreana.net4b.pt 
Web : www.uhy-portugal.pt 

RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO 

 

 

Senhores accionistas, 

 

Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários, e tendo examinado oportunamente o Relatório do 

Conselho de Administração, o Balanço, as Demonstrações de resultados por naturezas e funções e a 

Demonstração dos fluxos de caixa e o respectivo Anexo da BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade 

Gestora de Fundo de Pensões, S.A., respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, vem o 

Fiscal Único submeter a vossa apreciação o seu relatório. 

 

1.  No desempenho das funções que lhe são cometidas, o Fiscal Único procedeu com resultados 

satisfatórios e com a frequência e a extensão que entendeu necessárias, a uma revisão geral dos 

procedimentos contabilísticos e a outros elementos comprovativos. 

 

2. O Fiscal Único acompanhou, com a devida regularidade, a gestão da actividade da BANIF AÇOR 

PENSÕES, tendo obtido do Conselho de Administração todos os elementos, esclarecimentos e 

informações necessários ao cumprimento das funções que lhe competem. 

 

3.  O Fiscal Único considera que o Relatório de gestão foi elaborado em conformidade com os 

parâmetros referidos no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, indicando de forma clara 

a evolução dos negócios e a evolução previsível da BANIF AÇOR PENSÕES. 

 

4. O Fiscal Único considera que as demonstrações financeiras satisfazem os preceitos legais e 

estatutários e reflectem a posição dos registos contabilísticos no fecho do exercício. 

 

5. Os critérios valorimétricos adoptados na preparação das contas são os constantes do Anexo ao 

Balanço e à Demonstração dos Resultados e correspondem à correcta avaliação do património 

social e estão em conformidade com os requisitos legais. 
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6.  Em face do que antecede, formulamos o parecer que se anexa, o qual deve ser publicado para 

cumprimento da lei. 

 

 

Ponta Delgada, 8 de Fevereiro de 2007 

O Fiscal Único 
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Manuel Luís Fernandes Branco(ROC 652) 

 



 

 

Membro da UHY, associação internacional de empresas de auditoria e consultoria 
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PARECER DO FISCAL ÚNICO 

 

 

Senhores accionistas, 

 

Procedemos a acção fiscalizadora da BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundo de 

Pensões, S.A., nos termos do artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, em resultado da qual 

somos de parecer que: 

 

(a) Aproveis o Relatório, o Balanço, as Demonstrações dos resultados por naturezas e funções, a 

Demonstração dos fluxos de caixa e o correspondente Anexo preparados pelo Conselho de 

Administração com referência ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, e 
 

(b) Aproveis a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação de resultados do 

exercício. 

 

 
Ponta Delgada, 8 de Fevereiro de 2007 

O Fiscal Único 
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Manuel Luís Fernandes Branco (ROC 652) 



 

 

Membro da UHY, associação internacional de empresas de auditoria e consultoria 

A. PAREDES E ASSOCIADOS 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas da BANIF AÇOR PENSÕES – Sociedade Gestora 

de Fundo de Pensões, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2006 (que 

evidencia um total de balanço de 3.996.592 euros e um total de capital próprio de 3.374.228 euros, 

incluindo um resultado líquido de 323.082 euros), as Demonstrações dos resultados por naturezas e 

funções e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e o correspondente Anexo. 

 
RESPONSABILIDADES 

 

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstrações financeiras que 

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa e o resultado das suas 

operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um 

sistema de controlo interno apropriado. 

 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no 

nosso exame daquelas demonstrações financeiras. 

 
ÂMBITO 

 

4.  O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e Directrizes de 

Revisão da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja 

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as 

demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o 

referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e 

divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 

juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a 

apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em 
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conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e (iii) a 

apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. 

 

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 

 

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 

 
OPINIÃO 

 

7. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, 

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da BANIF AÇOR PENSÕES – 

Sociedade Gestora de Fundo de Pensões, S.A. em 31 de Dezembro de 2006, o resultado das suas 

operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites. 

 
Ponta Delgada, 8 de Fevereiro de 2007 

 

UHY – A. PAREDES E ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
representada por: 

 

Manuel Luís Fernandes Branco (ROC 652) 
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