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I Demonstrações financeiras  
 

Demonstração da posição financeira  

 

 
 

             

 O CONTABILISTA CERTIFICADO                                                       O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 

 

Eur

Ativo Notas 2018 2017

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 9 65,975 81,013 

Ativos intangíveis 10 417,930 393,068 

Ativos financeiros disponiveis para venda 11  - 16,323,450 

Ativos financeiros ao justo valor através 

de resultados
11 750  - 

Ativos financeiros ao justo valor através 

de outros rendimento integral
11 7,010,297  - 

Ativos com benefícios a empregados 19  -  - 

Ativos por impostos diferidos 12 39,835 34,799 

7,534,787 16,832,330 

Ativo corrente

Clientes 13 4,185,228 3,348,063 

Adiantamentos a fornecedores 327,556 40 

Estado e outros entes publicos 12 410,987  - 

Acionistas/sócios 20 39,733 650 

Outros créditos a receber 14 276,775 261,379 

Diferimentos 2,633  - 

Caixa e depósitos bancários 15 6,748,566 3,415,094 

11,991,478 7,025,226 

Total do ativo 19,526,265 23,857,556 

Capital Próprio e Passivo

Capital próprio

Capital subscrito 1,200,000 1,200,000 

Reservas legais 292,346 292,346 

Outras reservas 3,011,653 3,022,418 

Resultados transitados 5,056,472 10,860,457 

Ajustamentos em ativos financeiros 318,289 344,858 

Outras variações no capital próprio  (33,535)  (37,009)

Resultado liquido do período 4,095,963 4,196,014 

Total do capital próprio 16 13,941,188 19,879,084 

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 19 1,039,690 1,039,690 

Responsabilidades por benefícios a 

empregados
17 169,303 153,706 

1,208,993 1,193,396 

Passivo corrente

Fornecedores 705,963 629,270 

Estado e outros entes públicos 12 1,916,812 1,741,366 

Acionistas/sócios 20 177,298 39,152 

Outras dívidas a pagar 18 1,576,011 375,288 

4,376,084 2,785,076 

Total do passivo 5,585,077 3,978,472 

Total do capital próprio e passivo 19,526,265 23,857,556 
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Demonstração dos resultados  

 

 
 

              O CONTABILISTA CERTIFICADO                                               O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   
 

 

 

Demonstração do rendimento integral  

 
 

 

Eur

Rendimentos e Gastos Notas 2018 2017

Vendas e serviços prestados 1 10,442,287 10,231,977

Fornecimentos e serviços externos 2 (3,385,464) (2,996,471)

Gastos com o pessoal 3 (1,257,952) (1,239,941)

Provisões (aumentos/reduções) 19 - (50,241)

Outros rendimentos 8 76,617 42,737

Outros gastos 4 (424,073) (403,291)

Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos
5,451,415 5,584,770

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (44,515) (44,308)

Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos)
5,406,900 5,540,462

Juros e rendimentos similares obtidos 5 52,861 95,076

Juros e gastos similares suportados 6 (27,197) (40,146)

Resultado antes de impostos 5,432,564 5,595,392

Imposto sobre o rendimento do exercício 12 (1,336,601) (1,399,378)

Resultado líquido do período 4,095,963 4,196,014

Resultado por ação 17 17

Eur

Nota 2018 2017

Itens que poderão ser reclassificados para resultados

Reserva de reavaliação

      Reservas de reavaliação, bruto 16 (26,569) 316,087 

      Impostos diferidos 6,775 (80,604)

(19,794) 235,483 

Itens que não serão reclassificados para resultados

Ganhos / (perdas) atuariais, líquidos

Ganhos / (perdas) atuariais, brutos (10,765) (6,482)

Ganhos / (perdas) atuariais, imposto (3,299) (882)

(14,064) (7,364)

Total outro rendimento integral (33,858) 228,119

Resultado líquido do exercício 4,095,963 4,196,014 

Total do rendimento integral do ano 4,062,105 4,424,133 
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            Demonstração das alterações no capital próprio 

 

 
 

 

Demonstração de fluxos de caixa 

 

 
 

  

Eur

Capital realizado

Ajustamentos 

em ativos 

financeiros

Outras 

variações no 

capital próprio

Reservas legais Outras reservas
Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

período

Total do capital 

próprio

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1,200,000 28,771 44,476 292,346 3,028,901 6,956,522 3,903,935 15,454,951 

Transferência de resultados - - - - - 3,903,935 (3,903,935) -

Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor - 316,087 (80,603) - - - - 235,484 

Resultado líquido do exercício - - - - - - 4,196,014 4,196,014 

Ganhos / (perdas) atuariais líquidos - - (882) - (6,483) - - (7,365)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 1,200,000 344,858 (37,009) 292,346 3,022,418 10,860,457 4,196,014 19,879,084 

Ajustamentos  decorrente adoção IFRS9 - - - - - - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 após IFRS9 1,200,000 344,858 (37,009) 292,346 3,022,418 10,860,457 4,196,014 19,879,084 

Transferência de resultados - - - - - 4,196,014 (4,196,014) -

Dividendos pagos - - - - - (10,000,000) - (10,000,000)

Ganhos líquidos por ajustamentos no justo valor - (26,569) 6,775 - - - - (19,794)

Resultado líquido do exercício - - - - - - 4,095,963 4,095,963 

Ganhos / (perdas) atuariais líquidos - - (3,299) - (10,765) - - (14,064)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (*) 1,200,000 318,289 (33,533) 292,346 3,011,653 5,056,471 4,095,963 13,941,189 

(*) Ver Nota 16

Eur

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 2018 2017

Resultado líquido do exercício 4,095,963 4,196,014 

Ajustamentos por:

Variação nos impostos ativos / passivos (240,577) 602,454 

Amortizações do exercício 44,560 44,308 

Variação de provisões - 50,241 

Variações nos ativos e passivos operacionais

Devedores diversos (1,219,160) (803,961)

Outros ativos e passivos (1,101) (2,801)

Credores diversos 1,415,562 500,161 

4,095,247 4,586,416 

Fluxos de caixa de atividades de investimento

Variações nos ativos financeiros disponíveis para venda 9,292,609 (2,144,880)

Compras/Vendas de ativos tangíveis e intangíveis (54,384) (249,980)

9,238,225 (2,394,860)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Dividendos pagos (10,000,000) -

Variação líquida em caixa e equivalentes 3,333,472 2,191,556 

Caixa e equivalentes no início do período 3,415,094 1,223,538 

Caixa e equivalentes no final do período 15 6,748,566 3,415,094 
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II Notas explicativas às demonstrações financeiras  
 

II.1 Políticas contabilísticas 
 
a) Bases de apresentação 

 

A Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (“Ocidental Pensões” ou “Sociedade”), com sede social na 

Av. Dr. Mário Soares, Tagus Park, Edifício 10, 2744-002 Porto Salvo, anteriormente designada Pensõesgere – Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A., foi constituída em Lisboa, no ano de 1995.  

 

A atividade da Sociedade é regulada pelo Decreto – Lei nº 475/99 de 9 de Novembro e outra legislação aplicável às 

Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões.  

 

A Ocidental Pensões tem por objetivo principal a gestão, administração e representação de Fundos de Pensões. 

 

A Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. é detida a 100% pela Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, 

S.G.P.S., S.A. (“Millenniumbcp Ageas”), com sede na Avenida Dr. Mário Soares, Tagus Park, Edifício 10 em Porto Salvo, 

a qual elabora as demonstrações financeiras consolidadas, sendo esta detida a 51% pelo Grupo Ageas, através da Ageas 

Insurance International, N.V., sediada em Archimedeslaan 6, 5835BA Ultrech, que prepara demonstrações financeiras 

consolidadas e publica na União Europeia. Estas Demonstrações Financeiras Consolidadas incluem as contas da Sociedade. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2010, no âmbito do disposto no Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, Artº 4º, a Ocidental 

Pensões adotou as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), no âmbito do disposto no Regulamento (CE) 

n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002. 

 

Os IFRS incluem as normas contabilísticas emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e as 

interpretações emitidas pelo Internacional Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”), e pelos respetivos 

órgãos antecessores. 

 

As demonstrações financeiras da Ocidental Pensões agora apresentadas, reportam-se ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2018 e foram preparadas de acordo com os IFRS adotados pela União Europeia até 31 de dezembro de 

2018. 

 

As políticas contabilísticas abaixo descritas, foram aplicadas de forma consistente para todos os períodos apresentados 

nas demonstrações financeiras, exceto quando às que resultam da adoção da IFRS9 e IFRS15.  

 

As demonstrações financeiras apresentadas foram aprovadas na Reunião de Conselho de Administração do dia 25 de 

fevereiro de 2019. Estas demonstrações financeiras estão pendentes de aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. 

 

As demonstrações financeiras e respetivas notas deste anexo estão expressas em Euros. Estas foram preparadas de acordo 

com o princípio do custo histórico, modificada, quando aplicável, pela mensuração ao justo valor de i) ativos financeiros 

ao justo valor através de resultados, ii) ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e iii) ativos 

financeiros disponíveis para venda. Os restantes ativos e passivos financeiros, bem como ativos e passivos não 

financeiros, são registados ao custo amortizado ou custo histórico. 

 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com os IFRS requer que o Conselho de Administração efetue 

julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de 

proveitos, custos, ativos e passivos reportados. Estas estimativas e pressupostos são baseados na informação disponível 

mais recente, resultando da avaliação presente e esperada, dos futuros benefícios e obrigações associados.  

Os resultados reais podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento ou 

complexidade ou onde são utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações 

financeiras encontram-se analisadas na nota II.2.  

 

 

b) Adoção da IFRS9 

 

Adoção da IFRS 9 – Instrumentos financeiros 

 

De acordo com as disposições transitórias da IFRS 9, a Sociedade optou pela aplicação retrospetiva com ajustamento nos 

resultados transitados, à data de adoção inicial (1 de janeiro de 2018), sendo que os valores comparativos não foram 

reexpressos. 
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A adoção da IFRS 9 resultou em mudanças nas políticas contabilísticas relativamente ao reconhecimento, classificação 

e mensuração de ativos e passivos financeiros e imparidade de ativos financeiros. 

 

Classificação e mensuração de instrumentos financeiros 

 

Com a adoção da IFRS 9, a Sociedade avaliou quais os modelos de negócio que se aplicavam aos seus ativos financeiros 

e às características dos fluxos de caixa contratuais, à data de aplicação inicial da IFRS 9 (1 de janeiro de 2018), tendo 

classificado os instrumentos financeiros nas categorias previstas da IFRS 9, o que resultou nas seguintes reclassificações: 

 

 

 
 

 

Face ao normativo contabilístico anterior, não existem alterações na classificação e mensuração dos passivos financeiros 

da Sociedade. 

 

Imparidade de ativos financeiros 

 

A aplicação da IFRS 9 obriga à determinação das perdas de imparidade com base no modelo das perdas de crédito 

estimadas, em vez da avaliação efetuada com base nas perdas incorridas conforme previsto na IAS 39. 

 

A Sociedade detém duas naturezas de ativos financeiros sujeitos ao novo modelo de imparidade de crédito previsto na 

IFRS 9: 

 

- Instrumentos de dívida reconhecidos ao custo amortizado (Clientes, Adiantamentos a fornecedores, Acionistas / sócios 

e Outras créditos a receber); 

- Instrumentos de dívida reconhecidos ao justo valor através de outro rendimento integral. 

 

A Sociedade reviu a sua metodologia de cálculo e reconhecimento de perdas de imparidade para cada uma das suas 

classes de ativos financeiros. 

 

1. Clientes, Adiantamentos a fornecedores, Acionistas / sócios e Outras crédito a receber 

 

No que se refere aos saldos de “Clientes”, “Adiantamentos a fornecedores”, “Acionistas / sócios” e “Outros créditos a 

receber”, a Sociedade aplica a abordagem simplificada da IFRS 9, de acordo com a qual as perdas de imparidade 

estimadas são reconhecidas desde o reconhecimento inicial dos saldos e pelo período da maturidade dos mesmos, 

considerando uma matriz de taxas de incumprimentos históricas para a maturidade dos saldos, ajustados por estimativas 

prospetivas.  

 

2. Ativos financeiros valorizados ao justo valor através de outro rendimento integral 

 

Os Ativos financeiros valorizados ao justos valor através de outro rendimento integral foram considerados como tendo 

baixo risco, de modo que as perdas de imparidade foram determinadas para as perdas estimadas nos próximos 12 meses, 

conforme o modelo geral das perdas de crédito estimadas. 

 

O impacto total nos resultados transitados da Ocidental Pensões provocado pela adoção do modelo de imparidade da 

IFRS 9 a 1 de janeiro de 2018 é o seguinte: 

 

 

Eur

Ativos financeiros

Justo valor 

através de 

resultados

Justo valor 

através de capital 

(instrumentos de 

dívida)

Justo valor atraés 

de capital 

(Instumento de 

capital) 

Custo 

amortizado
Total

Saldo IAS39 0 16,322,700 750 16,323,450

Reclassificação de ativos financeiros 

disponiveis para venda para justo valor 

através de resultados

750 - (750) - - 

Saldo IFRS9 em 01/01/2018 750 16,322,700 - - 16,323,450 
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Os ativos financeiros em carteira à data da transição de 01/01/2018 apresentam uma qualidade de rating elevado, não 

levando ao reconhecimento de imparidade adicionais nas Demonstrações financeiras da Sociedade. 

 

 

O impacto da adoção dos critérios de classificação e mensuração da IFRS 9 nas rubricas da demonstração de posição 

financeira da Ocidental Pensões a 1 de janeiro de 2018 é como segue: 

 

 

 
 

 

 

 

c) Adoção da IFRS 15 - ‘Rédito de contratos com clientes’ 

 

A adoção da IFRS 15 não resultou em nenhuma modificação relevante face ao normativo contabilístico anterior, IAS18, 

ao nível do reconhecimento, classificação e mensuração do rédito de contratos com clientes da Ocidental Pensões. 

 

 

 

 

d) Ativos financeiros 

 

Política contabilística adotada a partir de 1 de janeiro de 2018 

 

Reconhecimento 

 

Compras e vendas de investimentos em ativos financeiros são registadas na data da transação, ou seja, na data em que a 

Sociedade se compromete a comprar ou a vender o ativo. 

 

Classificação 

 

A classificação dos ativos financeiros depende do modelo de negócio seguido pela Sociedade na gestão dos ativos 

financeiros (recebimento dos fluxos de caixa ou apropriação de variações de justo valor) e os termos contratuais dos 

fluxos de caixa a receber. 

 

Alterações à classificação dos ativos financeiros só podem ser efetuadas quando o modelo de negócio seja alterado, 

exceto quanto aos ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, que constituem instrumentos de 

capital próprio, os quais nunca poderão ser reclassificados para outra categoria. 

 

Os ativos financeiros podem ser classificados nas seguintes categorias de mensuração: 

 

Resultados transitados 01/01/2018

Saldo IAS39 10,860,457

Aumento da imparidade por contas a receber - 

Aumento da imparidade para instrumentos de 

divida ao justo valor através de outro 

rendimento integral

- 

Aumento dos ativos por impostos diferidos 

relacionados com a imparidade de ativos 

financeiros 

- 

Ajustamento por adoção da IFRS9 - 

Saldo IFRS9 10,860,457 

Saldo Saldo

31/12/2017 01/01/2018

IAS39 Obrigatória Voluntária Imparidade Outros IFRS9

Caixa e depósitos bancários
Contas a 

receber

Custo 

amostizado 3,415,094 - 3,415,094 - - 3,415,094 

Clientes
Contas a 

receber

Custo 

amostizado 3,348,063 - 3,348,063 - - 3,348,063 

Outros devedores
Contas a 

receber

Custo 

amostizado 262,069 - 262,069 - - 262,069 

Instrumentos de capital próprio AFS FVOPL 750 - 750 - - 750 

Instrumentos de dívida AFS FVOCI 16,322,700 - 16,322,700 - - 16,322,700 

Impacto da adoção da IFRS9

Reclassificação Remensuração

Categoria de mensuração

IAS39 IFRS9
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(i) Ativos financeiros ao custo amortizado: inclui os ativos financeiros que correspondem apenas ao pagamento 

do valor nominal e de juros e cujo modelo de negócio seguido pela gestão é o do recebimento dos fluxos de 

caixa contratuais; 

 

(ii) Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral: esta categoria pode incluir ativos 

financeiros que qualificam como instrumentos de dívida (obrigação contratual de entregar fluxos de caixa) ou 

instrumentos de capital próprio (interesse residual numa entidade); 

 

a. Quando se trate de instrumentos de dívida, esta categoria inclui os ativos financeiros que correspondem 

apenas ao pagamento do valor nominal e de juros, para os quais o modelo de negócio seguido pela gestão 

é o do recebimento dos fluxos de caixa contratuais ou pontualmente o da sua venda; 

 

b. Quando se trate de instrumentos de capital próprio, esta categoria inclui a percentagem de interesse 

detido em entidades sobre as quais a Sociedade não exerce controlo, controlo conjunto ou influência 

significativa, e que a Sociedade optou, de forma irrevogável, na data do reconhecimento inicial designar 

ao justo valor através do outro rendimento integral; 

 

(iii) Ativos financeiros ao justo valor através dos resultados: inclui os ativos que não cumprem com os critérios de 

classificação como ativos financeiros ao custo amortizado ou ao justo valor através de outro rendimento 

integral, quer se refiram a instrumentos de dívida ou instrumentos de capital que não foram designados ao justo 

valor através de outro rendimento integral. 

 

A 31 de dezembro de 2018, a classificação dos ativos financeiros da Sociedade por categoria encontra-se na Nota 11 

(nota dos ativos financeiros) 

 

Mensuração 

 

A Sociedade mensura inicialmente os ativos financeiros ao justo valor, adicionados dos custos de transação diretamente 

atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, para os ativos financeiros que não são mensurados ao justo valor através dos 

resultados. Os custos de transação de ativos financeiros ao justo valor através dos resultados são registados em resultados 

do exercício quando incorridos. 

 

Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensurados subsequentemente de acordo com o método da taxa de juro 

efetiva e deduzidos de perdas de imparidade. Os rendimentos de juros destes ativos financeiros são incluídos em “Juros 

obtidos de ativos ao custo amortizado”, nos rendimentos financeiros. 

 

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral, que constituem instrumentos de dívida são 

mensurados subsequentemente ao justo valor com as variações de justo valor reconhecidas por contrapartida de outro 

rendimento integral, à exceção das variações respeitantes ao reconhecimento de imparidades, rendimentos de juros e 

ganhos/(perdas) por diferenças cambiais, as quais são reconhecidas em resultados do exercício. Os ativos financeiros ao 

justo valor através de outro rendimento integral estão sujeitos a imparidade. 

 

Os ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral que constituem instrumentos de capital próprio, 

são mensurados ao justo valor na data do registo inicial e subsequentemente, sendo as variações de justo valor registadas 

diretamente no outro rendimento integral, no Capital próprio, não havendo lugar a reclassificação futura mesmo após o 

desreconhecimento do investimento. Os dividendos obtidos destes investimentos são reconhecidos como ganhos, em 

resultados do exercício, na data em que são atribuídos. 

 

Perdas por imparidade 

 

A Sociedade avalia de forma prospetiva as perdas de crédito estimadas associadas aos ativos financeiros, que constituem 

instrumentos de dívida, classificados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro rendimento integral. A 

metodologia de imparidade aplicada tem em consideração o perfil de risco de crédito dos devedores, sendo aplicadas 

diferentes abordagens consoante a natureza dos mesmos. 

 

No que respeita aos saldos a receber nas rubricas “Clientes”, “Adiantamentos a fornecedores”, “Acionistas / sócios” e 

“Outros contas a receber”, a Sociedade aplica a abordagem simplificada permitida pela IFRS 9, de acordo com a qual as 

perdas de crédito estimadas são reconhecidas desde o reconhecimento inicial dos saldos a receber e por todo o período 

até à sua maturidade, considerando uma matriz de taxas de incumprimentos históricas para a maturidade dos saldos a 

receber, ajustada por estimativas prospetivas relativas à expetativa da evolução dos ciclos económicos, os quais que têm 

impacto no setor da gestão, administração e representação de Fundos de Pensões e nos seus agentes. 

 

Para todas as outras situações e naturezas de saldos a receber, a Sociedade aplica a abordagem geral do modelo de 

imparidade, avaliando a cada data de relato se existiu um aumento significativo do risco de crédito desde a data do 

reconhecimento inicial do ativo. Se não tiver existido um aumento do risco de crédito a Sociedade calcula uma imparidade 
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correspondente à quantia equivalente às perdas esperadas num prazo de 12 meses. Se tiver existido um aumento do risco 

de crédito, a Sociedade calcula uma imparidade correspondente à quantia equivalente às perdas esperadas para todos os 

fluxos contratuais até à maturidade do ativo. 

 

A Sociedade avalia de modo prospetivo as perdas de crédito estimadas associadas aos ativos ao custo amortizado. A 

metodologia de imparidade aplicada depende se ocorreu ou não um aumento significativo no risco de crédito. São 

detalhados na Nota 23 os procedimentos adotados pela Sociedade para verificar se ocorreu ou não um aumento 

significativo no risco de crédito. 

 

Desreconhecimento de ativos financeiros 

 

A Sociedade desreconhece os ativos financeiros quando, e apenas quando, os direitos contratuais aos fluxos de caixa 

tiverem expirado ou tiverem sido transferidos, e a Entidade tiver transferido substancialmente todos os riscos e benefícios 

decorrentes da propriedade do ativo. 

 

Políticas contabilísticas adotadas até 31 de dezembro de 2017 

 

Classificação 

 

A Ocidental Pensões classifica os seus ativos financeiros no início da transação considerando a intenção que lhes está 

subjacente, de acordo com as seguintes categorias: 

 

• Ativos financeiros disponíveis para venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não 

derivados que: (i) a Ocidental Pensões tem intenção de manter por tempo indeterminado, (ii) são designados como 

disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial ou (iii) não se enquadram nas restantes categorias. 

 

• Empréstimos concedidos e contas a receber - Esta categoria inclui valores a receber relacionados com operações 

correntes. 

 

Reconhecimento inicial, mensuração e desreconhecimento 

 

Aquisições e alienações de ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos concedidos e contas a receber, são 

reconhecidos na data da negociação (“trade date”), ou seja, na data em que a Ocidental Pensões se compromete a adquirir 

ou alienar o ativo. 

 

Os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor adicionado dos custos de transação, exceto nos 

casos de ativos financeiros ao justo valor através de resultados, caso em que estes custos de transação são diretamente 

reconhecidos em resultados. 

 

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando: (i) expiram os direitos contratuais da Ocidental Pensões de 

recebimento dos seus fluxos de caixa, (ii) a Ocidental Pensões tenha transferido substancialmente todos os riscos e 

benefícios associados à sua detenção, ou (iii) ainda que retenha alguns mas não substancialmente todos os riscos e 

benefícios associados à sua detenção, a Ocidental Pensões tenha transferido o controlo sobre estes ativos. 

 

 Mensuração subsequente 

 

Os ativos financeiros disponíveis para venda são registados ao justo valor. As respetivas variações são reconhecidas em 

reservas, até que os ativos sejam desreconhecidos ou seja identificada uma perda por imparidade, momento em que o 

valor acumulado dos ganhos e perdas potenciais registados em reservas é transferido para resultados. As variações 

cambiais associadas a estes ativos são reconhecidas também em reservas, no caso de ações, e em resultados, no caso de 

instrumentos de dívida. Os juros, calculados à taxa de juro efetiva, e os dividendos são também reconhecidos na 

demonstração dos resultados. 

 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados ao justo valor em três níveis, de acordo com a hierarquia de justo 

valor, conforme previsto pela Norma IFRS 13 – Mensuração ao justo valor, a saber:  

 

Nível 1 - Instrumentos financeiros valorizados com base em cotações de mercados ativos a que a Sociedade tem acesso. 

Incluem-se nesta categoria os títulos valorizados com base em preços de compra corrente executáveis (com liquidez 

imediata) publicados por fontes externas; 

 

Nível 2 - Instrumentos financeiros cuja valorização tem por base dados observáveis, direta ou indiretamente, em mercados 

ativos. Incluem-se nesta categoria os títulos valorizados tendo por base bids fornecidos por contrapartes externas e 

técnicas de valorização interna que utilizam exclusivamente dados observáveis de mercado; 

 



Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

  Notas às Demonstrações Financeiras 

  31 de dezembro de 2018 

 

 
Capital Social 1.200.000 Euro - Matrícula 04 529 CRCL –NIPC 503 455 229 – 

 Sede Av. Dr. Mário Soares, Tagus Park, Edifício 10• 2744-002 PORTO SALVO 
 

11 

Nível 3 - Instrumentos financeiros cujo justo valor deriva de técnicas de valorização em que os inputs não são observáveis 

em mercado. 

 

Na forma de apuramento do justo valor, foram utilizados os seguintes pressupostos:  

 

- Para os títulos de dívida pública e ações, o justo valor foi obtido diretamente do mercado, ou seja, através de cotações 

dos títulos de dívida pública disponibilizadas na Bloomberg e dos preços das ações e futuros disponibilizados no mercado. 

 

- Para a maior parte das obrigações e unidades de participação, o justo valor é obtido através da Bloomberg. Para as 

obrigações recorre-se a preços divulgados por contribuidores e no que se refere a unidades de participação ao NAV (“Net 

Asset Value”) divulgado pelas respetivas sociedades gestoras. 

 

- Para os restantes ativos financeiros (nomeadamente obrigações ilíquidas, estruturados e derivados), a Ocidental Pensões 

utiliza outras técnicas de valorização, nomeadamente modelos internos baseados na atualização dos fluxos de caixa 

futuros para a data do balanço, os quais são objeto de calibração regular com o mercado. 

 

Empréstimos concedidos e contas a receber, são posteriormente valorizados ao custo amortizado, com base no método 

da taxa de juro efetiva. 

 

Reclassificação entre categorias 

 

A Ocidental Pensões apenas reclassifica ativos financeiros não derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e 

maturidade fixa, da categoria de ativos financeiros disponíveis para venda para a categoria de ativos financeiros a deter 

até à maturidade, se tiver a intenção e capacidade de os manter até à maturidade. 

 

As reclassificações entre estas categorias são efetuadas ao justo valor dos ativos reclassificados na data da reclassificação. 

A diferença entre este justo valor e o valor nominal é reconhecida em resultados até à maturidade, com base no método 

da taxa de juro efetiva. A reserva de justo valor na data da transferência é igualmente reconhecida em resultados até à 

maturidade, com base no método da taxa de juro efetiva. 

 

A Ocidental Pensões não adotou esta possibilidade nos períodos a que se referem as demonstrações financeiras 

apresentadas. 

 

 Imparidade 

 

A Ocidental Pensões avalia regularmente se existe evidência objetiva que um ativo financeiro, ou grupo de ativos 

financeiros, se encontra em situação de imparidade. Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, encontra-se em 

imparidade sempre que exista evidência objetiva de imparidade resultante de um ou mais eventos que ocorreram após o 

seu reconhecimento inicial, tais como: (i) para títulos representativos de capital, um significativo ou prolongado declínio 

no seu justo valor, abaixo do respetivo custo de aquisição, e (ii) para títulos de dívida, quando esse evento (ou eventos) 

tenha um impacto no valor estimado dos fluxos de caixa futuros do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que 

possa ser estimado com razoabilidade. De acordo com a política contabilística da Ocidental Pensões, 25% ou 12 meses, 

assumem-se como sendo, respetivamente, declínios significativos ou prolongados no justo valor de títulos representativos 

de capital, abaixo do seu custo de aquisição. 

 

 Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para venda, a perda potencial acumulada em 

reservas, correspondente à diferença entre o custo de aquisição e o justo valor atual, deduzida de qualquer perda por 

imparidade anteriormente reconhecida em resultados, é transferida para resultados. Se, num período subsequente, o 

montante da perda por imparidade diminuir, e essa diminuição for objetivamente relacionada com um evento ocorrido 

após o reconhecimento da perda por imparidade, o montante de perda por imparidade previamente reconhecida é revertida 

por resultados até à reposição do custo de aquisição, expecto no que se refere a ações ou outros instrumentos de capital, 

caso em que a reversão da imparidade é reconhecida em reservas. 

 

e)  Passivos financeiros 

  

Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser 

efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. 

 

Os passivos financeiros não derivados incluem valores a pagar a terceiras entidades e outros passivos. Estes passivos 

financeiros são registados (i) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii) 

subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efetiva. 

 

A Sociedade procede ao desreconhecimento de passivos financeiros quando estes são liquidados, cancelados ou extintos. 
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A 31 de dezembro de 2017 e 2018, a Sociedade apenas tem passivos financeiros mensurados ao custo amortizado, 

nomeadamente “Fornecedores”, “Acionistas / sócios” e “Outras dívidas a pagar”. 

 

f) Compensação de instrumentos financeiros 

 

Ativo e passivos financeiros são apresentados no balanço pelo seu valor líquido quando existe a possibilidade legal não 

oponível de compensar os montantes reconhecidos e exista a intenção de os liquidar pelo seu valor líquido ou realizar o 

ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 

g) Operações em moeda estrangeira  

 

As transações em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos 

monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euro à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As 

diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados, exceto quando classificadas como 

coberturas de fluxos de caixa ou coberturas de um investimento líquido, em que as variações cambiais resultantes são 

reconhecidas em reservas. 

 

Os ativos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à 

taxa de câmbio à data da transação. Ativos e passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo 

valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi determinado. As diferenças de câmbio 

de conversão de ativos financeiros disponíveis para venda, correspondentes a instrumentos de capital, são reconhecidas 

em reservas de reavaliação – activos financeiros disponíveis para venda. 

 

h)  Ativos tangíveis 

 

Os ativos tangíveis da Sociedade encontram-se valorizados ao custo deduzido das respetivas depreciações acumuladas e 

perdas por imparidade. O custo de aquisição compreende o custo de compra / construção do ativo, juntamente com os 

gastos diretamente imputáveis à sua compra / construção, e todos os gastos necessários para que o ativo opere da forma 

pretendida. 

 

Os custos subsequentes com os ativos tangíveis são reconhecidos apenas se for provável que deles resultarão benefícios 

económicos futuros para a Sociedade. Todas as despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo, de 

acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

 

As beneficiações construídas em propriedade de terceiros ocupadas pela Sociedade são capitalizadas, sendo depreciadas 

pelo menor entre a sua vida útil e a duração remanescente do contrato de arrendamento do qual a Ocidental Pensões é 

parte. Os gastos a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos instalados em propriedade de terceiros são 

considerados como parte do custo inicial dos respetivos ativos, quando constituam montantes significativos. 

 

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas de acordo com o método linear durante a vida útil esperada, como 

segue: 

 

 Número de anos 

Equipamento administrativo 8 

Equipamento informático 6 

Máquinas, aparelhos  

  e ferramentas 

 

5 a 7 

Instalações interiores 10 

Material de transporte 4 

Outros ativos tangíveis 4 a 8 

 

 

A vida útil esperada dos bens é revista em cada data de balanço e ajustada, se apropriado, de acordo com o padrão 

esperado de consumo dos benefícios económicos futuros que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo. 

 

Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade, o IAS 36 exige que o seu valor recuperável seja 

estimado, devendo ser reconhecida uma perda por imparidade sempre que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor 

recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos de vender e o seu valor 

de uso, sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa estimados futuros que se esperam vir a obter do 

uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil. 
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Os ativos tangíveis são desreconhecidos quando a Sociedade procede à sua alienação, quando estes se tornam obsoletos, 

ou quando ocorrem danos severos ao ponto de levarem à sua inutilização. Nos casos de desreconhecimento por venda, a 

Sociedade apura o valor da mais / (menos) valia, o qual é reconhecido na demonstração dos resultados. 

 

i)  Ativos intangíveis 

 

Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando: i) sejam identificáveis; ii) seja provável que dos mesmos 

advenham benefícios económicos futuros; e iii) o seu custo possa ser mensurado com fiabilidade. 

 

Quando adquiridos no âmbito de uma concentração de atividades empresariais, separáveis do goodwill, os ativos 

intangíveis são inicialmente valorizados ao justo valor, determinado no âmbito da aplicação do método da compra, 

conforme previsto pela IFRS 3 – Concentrações de Atividades Empresariais. 

 

Os custos incorridos com a aquisição, produção e desenvolvimento de software são capitalizados, assim como as despesas 

adicionais suportadas pela Sociedade necessárias à sua implementação. Estes custos são amortizados de forma linear ao 

longo da vida útil esperada destes ativos, a qual se situa normalmente entre 3 a 5 anos. 

 

Os custos diretamente relacionados com o desenvolvimento de aplicações informáticas pela Sociedade, sobre os quais 

seja expectável que estes venham a gerar benefícios económicos futuros para além de um exercício, são reconhecidos e 

registados como ativos intangíveis. Estes custos incluem as despesas com os empregados da Sociedade enquanto 

estiverem diretamente afetos aos projetos. Estes custos são amortizados de forma linear ao longo da vida útil esperada 

destes ativos, a qual não excede os 5 anos. 

 

Todos os restantes encargos relacionados com os serviços informáticos são reconhecidos como custos quando incorridos. 

 

j) Locações 

 

A Ocidental Pensões classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais, em função 

da sua substância e não da sua forma legal cumprindo os critérios definidos no IAS 17 – Locações. São classificadas 

como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo são transferidos 

para o locatário. Todas as restantes operações de locação são classificadas como locações operacionais. 

 

Locações operacionais 

 

Os pagamentos efetuados pela Ocidental Pensões à luz dos contratos de locação operacional são registados nos resultados 

nos períodos a que dizem respeito, numa base linear, durante o período de locação. 

 

k) Caixa e disponibilidades 

 

Caixa e disponibilidades englobam os valores de caixa, depósitos em bancos e outros instrumentos financeiros, com 

maturidade inferior a três meses a contar da data de aquisição e com risco de flutuação de justo valor pouco significativo. 

 

l) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

 

São reconhecidas provisões quando (i) a Ocidental Pensões tem uma obrigação presente (legal ou decorrente de práticas 

passadas ou políticas publicadas que impliquem o reconhecimento de certas responsabilidades), (ii) seja provável que o 

seu pagamento venha a ser exigido e (iii) quando possa ser feita uma estimativa fiável do valor dessa obrigação. 

 

As provisões são desreconhecidas através da sua utilização, para as obrigações para as quais foram inicialmente 

constituídas. 

 

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são 

objeto de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota. 

 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável, mas 

não certa, a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

 

m) Reconhecimento de juros  

 

Os resultados referentes a juros de instrumentos financeiros são reconhecidos nas rubricas de juros e rendimentos 

similares ou juros e gastos similares, utilizando o método da taxa efetiva.  

 

A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida 

esperada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, um período mais curto, para o valor líquido atual de balanço 

do ativo ou passivo financeiro. 
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Para o cálculo da taxa de juro efetiva são estimados os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais 

do instrumento financeiro (por exemplo opções de pagamento antecipado), não considerando, no entanto, eventuais 

perdas de crédito futuras. O cálculo inclui as comissões que sejam parte integrante da taxa de juro efetiva, custos de 

transação e todos os prémios e descontos diretamente relacionados com a transação. 

 

No caso de ativos financeiros ou grupos de ativos financeiros semelhantes para os quais foram reconhecidas perdas por 

imparidade, os juros registados em resultados são determinados com base na taxa de juro utilizada na mensuração da 

perda por imparidade. 

 

n) Reconhecimento de prestação de serviços e comissões  

 

 

Política contabilística adotada a partir de 1 de janeiro de 2018 

 

O Rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber, das transações realizadas com clientes no decurso 

normal da atividade da Sociedade. O Rédito é registado líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos 

financeiros atribuídos. 

 

Na determinação do valor do rédito, a Sociedade avalia para cada transação as obrigações de desempenho que assume 

perante os clientes, o preço da transação a afetar a cada obrigação de desempenho identificada na transação e a existência 

de condições de preço variáveis que podem originar acertos futuros ao valor do rédito registado, e para os quais a 

Sociedade efetua a sua melhor estimativa. 

 

O rédito é registado na demonstração dos resultados quando é transferido o controlo sobre o produto ou serviço para o 

cliente, ou seja, no momento a partir do qual o cliente passa a ter capacidade de gerir a utilização do produto ou serviço 

e obter todos os benefícios económicos remanescentes que lhe estão associados. 

 

A Sociedade considera que, atendendo à natureza do serviço que está associado às obrigações de desempenho assumidas, 

a transferência do controlo ocorre de forma continua ao longo do período contratual definido. 

A política de reconhecimento do rédito para as principais atividades desenvolvidas pela Sociedade, são conforme segue:  

 

Rédito de comissões 

 

Os rendimentos de prestação de serviços e comissões são reconhecidos obtidos à medida que os serviços são prestados 

são reconhecidos em resultados no período a que se referem. 

 

A remuneração da sociedade gestora é constituída maioritariamente pelo valor das comissões anuais sobre o valor dos 

fundos de pensões, calculadas de acordo com o contrato de gestão de cada fundo de pensões. As comissões são 

reconhecidas no período a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento. 

 

A especialização do rédito é apresentada como “Clientes” na Demonstração da Posição Financeira. 

 

 

 

Política contabilística adotada até 31 de dezembro de 2017 

 

Os rendimentos de prestação de serviços e comissões são reconhecidos da seguinte forma: 

 

• Os rendimentos de prestação de serviços e comissões obtidos à medida que os serviços são prestados são 

reconhecidos em resultados no período a que se referem; 

• Os rendimentos de prestação de serviços e comissões que são uma parte integrante da taxa de juro efetiva de um 

instrumento financeiro são registados em resultados pelo método da taxa de juro efetiva. 

 

o) Benefícios aos empregados 

 

Plano de benefício definido 

 

De acordo com os termos dos contratos estabelecidos com os seus trabalhadores, a Sociedade é responsável pelo 

pagamento de pensões de reforma por velhice e pensões de reforma por invalidez, tal como estipulado no Contrato 

Coletivo de Trabalho da Atividade Seguradora (seguidamente designado de “CCT”).  

Adicionalmente, a Sociedade assumiu a responsabilidade com um Plano Complementar (coberturas de invalidez e 

sobrevivência imediata) e com assistência médica vitalícia. 
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Em 23 de dezembro de 2011 foi assinado um novo CCT. Com a revisão deste contrato, foram introduzidas as seguintes 

alterações: (i) prémio de permanência atribuível aos colaboradores, sob a forma de aumento salarial adicional a cada 5 

anos até aos 50 anos de idade, mediante o cumprimento de certos requisitos; (ii) substituição de um plano de benefício 

definido por um plano de contribuição definida, e; (iii) adoção de um plano complementar de contribuição definida para 

todos os empregados a partir de 1 de janeiro de 2012. 

 

Com esta alteração do CCT, o valor integralmente financiado das responsabilidades por serviços passados à data de 31 

de dezembro de 2011 relativo às pensões de reforma por velhice devidas aos trabalhadores no ativo foi convertido em 

contas individuais desses trabalhadores, na forma de um plano individual de reforma (“PIR”), prevendo garantia de 

capital, quer no que respeita aos valores transferidos do plano anterior (contribuição inicial), como às entregas 

subsequentes efetuadas pela Sociedade. 

 

Em 29 de janeiro de 2016 foi celebrado um novo acordo coletivo do trabalho (ACT) entre as seguradoras e os sindicatos 

tendo mantido os termos já existentes no CCT de 2011, relativamente aos planos de pensões. 

 

As obrigações com pensões de reforma da Sociedade, incluindo o referido PIR, estão cobertas por uma adesão coletiva a 

um Fundo de Pensões Aberto designado de “Horizonte Valorização”. Atendendo à cláusula de garantia de capital 

associada ao PIR, o contrato celebrado com o Fundo estabelece que a Sociedade efetuará contribuições adicionais na data 

de reforma dos trabalhadores se, nessa data, o saldo da conta PIR for inferior à soma total das contribuições, sendo a 

respetiva entrega de montante igual à diferença entre as contribuições e o saldo do PIR. Nesta base, de acordo com o IAS 

19, o PIR classifica-se em substância como um plano de benefício definido. 

 

As responsabilidades com pensões de reforma são calculadas anualmente pela Sociedade, em 31 dezembro, 

individualmente para cada plano, com base no Método da Unidade de Crédito Projetada. O cálculo é revisto por atuários 

independentes qualificados.  

 

A taxa de desconto utilizada neste cálculo foi determinada com base nas taxas de mercado associadas a obrigações de 

empresas de rating elevado, denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e com maturidade semelhante à 

data do termo das obrigações do fundo de pensões. 

A Sociedade determina o custo (proveito) líquido do juro do exercício relativo ao passivo (ativo) líquido do plano de 

benefício definido, aplicando a taxa de desconto usada na mensuração das responsabilidades desse plano no início do ano 

sobre o passivo (ativo) líquido no início do ano, tendo em consideração qualquer alteração do passivo (ativo) líquido 

ocorrido no exercício, resultante de contribuições efetuadas ou benefícios pagos. Consequentemente, o custo (proveito) 

líquido do juro inclui o custo do juro relativo às responsabilidades do plano de benefício definido, líquido do retorno 

teórico dos ativos do plano, ambos calculados usando a taxa de desconto igualmente aplicada na determinação das 

responsabilidades do plano de benefício definido. 

 

Os desvios determinados anualmente em resultado de: (i) ganhos e perdas atuariais decorrentes da diferença entre os 

pressupostos atuariais utilizados e os valores reais obtidos (“ajustamentos de experiência”), e de alterações nesses 

pressupostos atuariais, e; (ii) ganhos e perdas resultantes da diferença entre o retorno teórico dos ativos do plano e a taxa 

de retorno real, são reconhecidos em outro rendimento integral. 

 

A Sociedade reconhece anualmente como custo na demonstração de resultados o montante que inclui: (i) custo do serviço 

corrente; (ii) custo (proveito) líquido do juro; (iii) custo serviço passado, e; (iv) efeitos de liquidação ou alterações ao 

plano. 

 

O plano é financiado anualmente com contribuições da Sociedade para cobrir responsabilidades projetadas com pensões, 

incluindo benefícios complementares, quando apropriado. O financiamento mínimo das responsabilidades é de 100% 

para as pensões em pagamento e 95% para os serviços passados do pessoal no ativo. 

 

Em cada data de reporte a Sociedade avalia, individualmente para cada Plano, a recuperabilidade de qualquer excesso do 

fundo, baseado na perspetiva de futuras contribuições que possam ser necessárias. 

 

Plano de contribuição definida 

 

Para o plano de contribuição definida, aplicável ao Plano Complementar, as responsabilidades relativas ao benefício 

atribuível aos colaboradores da Sociedade são reconhecidas como custo do exercício quando devidas. 

 

Benefícios de saúde  

 

A Sociedade assumiu a responsabilidade de assistência médica vitalícia. O direito a este benefício está condicionado à 

permanência do colaborador na Sociedade até à idade da reforma e ao cumprimento de um período de serviço mínimo. 

 

A mensuração e reconhecimento das responsabilidades da Sociedade com a assistência médica vitalícia, é semelhante à 

mensuração e reconhecimento das responsabilidades com pensões acima descritas. 
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Bónus 

 

As remunerações variáveis dos colaboradores são contabilizadas em resultados do exercício a que respeitam. 

 

Sistema de incentivo baseado em ações 

 

À data de 31 de dezembro de 2018, não se encontrava em vigor nenhum plano de remuneração com ações. 

 

p) Impostos sobre lucros 

 

Os impostos sobre lucros compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre lucros são 

reconhecidos em resultados, exceto quando estão relacionados com itens que são reconhecidos diretamente nos capitais 

próprios, caso em que são também registados por contrapartida dos capitais próprios. Os impostos reconhecidos nos 

capitais próprios decorrentes da reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda ou dos ativos financeiros ao 

justo valor através de outro rendimento integral são posteriormente reconhecidos em resultados no momento em que 

forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem. 

 

Os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com 

as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de imposto aprovada ou substancialmente aprovada em cada jurisdição. 

 

Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base no balanço, sobre as diferenças 

temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto 

aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em cada jurisdição e que se espera virem a ser aplicadas 

quando as diferenças temporárias se reverterem. 

 

Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias, com exceção das diferenças 

geradas por: i) o reconhecimento inicial do goodwill; ou ii) o reconhecimento inicial de ativos e passivos, que não 

resultem de uma concentração de atividades empresariais, e que à data da transação não afetem o resultado contabilístico 

ou fiscal. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos apenas na medida em que seja expectável que existam lucros 

tributáveis no futuro capazes de absorver as diferenças temporárias dedutíveis (incluindo prejuízos fiscais reportáveis). 

 

A Ocidental Pensões procede, conforme estabelecido na IAS 12, à compensação dos ativos e passivos por impostos 

diferidos sempre que: (i) tenha o direito legalmente executável de compensar ativos por impostos correntes e passivos 

por impostos correntes; e (ii) os ativos e passivos por impostos diferidos se relacionarem com impostos sobre o 

rendimento lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis 

que pretendam liquidar passivos e ativos por impostos correntes numa base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os 

passivos simultaneamente, em cada período futuro em que os passivos ou ativos por impostos diferidos se esperem que 

sejam liquidados ou recuperados. 

 

q) Resultados por ação 

 

Os resultados por ação básicos são calculados dividindo o resultado líquido atribuível a acionistas da Ocidental Pensões 

pelo número médio ponderado de ações ordinárias emitidas. 

 

Durante os exercícios de 2018 e 2017, a Sociedade não detinha ações próprias ou outros instrumentos de capital ou dívida 

suscetíveis de originar o efeito de diluição. 

 

r) Capital social 

 

As ações são classificadas como Capital Próprio quando não têm subjacente a obrigação de transferir dinheiro ou outros 

ativos. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são apresentados no Capital 

Próprio como uma dedução dos proveitos, líquidos de impostos. 

 

t) Reservas de reavaliação 

 

As reservas de reavaliação por ajustamentos no justo valor de ativos financeiros representam as mais e menos valias 

potenciais relativas aos ativos financeiros valorizado ao justo valor por reservas e ativos financeiros disponíveis para 

venda, líquidas da imparidade reconhecida em resultados no exercício e/ou em exercícios anteriores. 
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II.2 Principais estimativas e julgamentos utilizados na 

aplicação das políticas contabilísticas 
 
Os IFRS estabelecem uma série de tratamentos contabilísticos e requerem que o Conselho de Administração efetue julgamentos 

e faça estimativas necessárias de forma a decidir qual o tratamento contabilístico mais adequado. As principais estimativas 

contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos pela Ocidental Pensões são discutidos nesta 

nota com o objetivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados da Sociedade e a sua 

divulgação. Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas utilizadas pela Ocidental Pensões é apresentada na 

anterior nota II.1 às demonstrações financeiras. 

 

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adotado pelo Conselho de 

Administração, os resultados reportados pela Ocidental Pensões poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente fosse 

escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que as demonstrações financeiras 

apresentam de forma adequada a posição financeira da Sociedade e o resultado das suas operações em todos os aspetos 

materialmente relevantes. 

 

Os resultados das alternativas analisadas de seguida são apresentados apenas para um melhor entendimento das demonstrações 

financeiras e não têm intenção de sugerir que outras alternativas ou estimativas possam ser mais apropriadas. 

 

Julgamento 

 

IFRS 9 - Instrumentos financeiros, Classificação e mensuração  

 

A classificação e mensuração dos ativos financeiros depende dos resultados do teste SPPI (análise de características dos fluxos de 

caixa contratuais, para concluir se os mesmos correspondem unicamente a pagamentos de capital e juros sobre o capital em dívida) 

e do teste do modelo de negócio. 

 

A Sociedade determina o modelo de negócio tendo em consideração a forma como os ativos financeiros são geridos para atingir 

um objetivo de negócio específico. Esta avaliação requer julgamento, na medida em que têm de ser considerados, entre outros, os 

seguintes aspetos: a forma como o desempenho dos ativos é avaliada; os riscos que afetam o desempenho dos ativos financeiros e 

a forma como esses riscos são geridos. 

 

A Sociedade monitoriza os ativos financeiros valorizados ao custo amortizado e ao justo valor através de outro rendimento integral 

que sejam desreconhecidos antes da sua maturidade, para perceber os motivos subjacentes à sua alienação e determinar se são 

consistentes com o objetivo do modelo de negócio definido para esses ativos. Esta monitorização insere-se no processo de avaliação 

contínua pela Sociedade do modelo de negócio dos ativos financeiros que permanecem em carteira, para determinar se o mesmo é 

adequado e, caso não seja, se houve alteração do modelo de negócio e consequentemente uma alteração prospetiva da classificação 

desses ativos financeiros. 

 

Imparidade dos ativos financeiros  

 

Políticas contabilísticas adotadas a partir de 1 de janeiro de 2018 

 

A determinação da imparidade sobre ativos financeiros envolve estimativas significativas. Ao calcular esta estimativa, a 

Administração avalia, de entre outros fatores, a duração e extensão das circunstâncias de acordo com os quais o valor recuperável 

destes ativos poderá ser inferior ao seu valor contabilístico. As principais estimativas relativamente à imparidade: aumento 

significativo do risco de crédito; probabilidade de incumprimento e perda dado o incumprimento. 

 

Políticas contabilísticas adotadas até 31 de dezembro de 2017 

 

A Sociedade determina que existe imparidade nos seus ativos financeiros disponíveis para venda quando existe uma desvalorização 

continuada ou de valor significativo no seu justo valor abaixo do respetivo custo de aquisição, ou quando tenha identificado um 

evento com impacto nos cash flows futuros estimados dos ativos. A determinação de uma desvalorização continuada ou de valor 

significativo requer julgamento, baseado em informação relevante disponível, incluindo a volatilidade normal dos preços dos 

instrumentos financeiros.  

 

Deste modo, para instrumento de capital, considerando a elevada volatilidade do mercado, um declínio (i) de 25% no justo valor 

relativamente ao custo de aquisição é considerado pela Sociedade como uma desvalorização significativa e (ii) que persista por 

mais de 12 meses é assumido como uma desvalorização prolongada. Para títulos de dívida, considera-se que os mesmos estão em 

situação de imparidade quando existe evidência objetiva que um ou mais eventos têm um impacto nos cash flows futuros estimados 

destes ativos. 
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Adicionalmente, as avaliações são obtidas através de preços de mercado ou de modelos de avaliação os quais requerem a utilização 

de determinados pressupostos ou julgamento no estabelecimento de estimativas de justo valor. 

 

Metodologias alternativas e a utilização de diferentes pressupostos e estimativas, poderá resultar num nível diferente de perdas por 

imparidade reconhecidas, com o consequente impacto nos resultados da Sociedade. 

 

Pensões e outros benefícios a empregados 

 

A determinação das responsabilidades por pensões de reforma requer a utilização de pressupostos e estimativas, incluindo a 

utilização de projeções atuariais, rentabilidade estimada dos investimentos e outros fatores que podem ter impacto nos custos e nas 

responsabilidades do plano de pensões. 

 

Alterações a estes pressupostos podem ter um impacto significativo nos valores determinados. 

 

Impostos sobre os lucros 

 

A determinação dos impostos sobre os lucros requer determinadas interpretações e estimativas. Outras interpretações e estimativas 

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

 

De acordo com a legislação fiscal em vigor, as Autoridades Fiscais têm a possibilidade de rever o cálculo da matéria coletável 

efetuado pela Sociedade durante um período de quatro anos ou durante o período de reporte dos prejuízos fiscais quando superior, 

contados a partir do exercício a que respeitam (quatro anos para os exercícios de 2010 e 2011, cinco anos para os exercícios de 

2012 e 2013, doze anos para os exercícios de 2014 a 2016 e cinco anos para o exercício de 2017 e 2018), no caso de existirem 

prejuízos fiscais reportáveis. Desta forma, é possível que haja correções à matéria coletável, resultantes principalmente de 

diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Conselho de Administração da Sociedade, de que não 

haverá correções significativas aos impostos sobre lucros registados nas demonstrações financeiras. 

 

II.3  Notas à demonstração dos resultados 

 

Nota 1 – Vendas e serviços prestados 
 
A IFRS 15- Rédito de contrato de clientes, aplica-se a prestação de serviços a clientes, sendo que o reconhecimento do rédito 

decorrente dessa prestação de serviços deve refletir o montante da contraprestação a que a entidade tem direito, conforme previsto 

na ‘metodologia das 5 etapas’.  

 

O valor das prestações de serviços pela gestão de fundo de pensões reconhecido é de Euro 10.442.287 (2017: Euro 10.231.977) e 

cumprem os critérios de reconhecimento definidos na norma e integralmente realizadas em Portugal. 

 

A remuneração da sociedade gestora é constituída maioritariamente por uma comissão de gestão financeira fixa calculada 

mensalmente sobre o valor de mercado dos ativos do fundo no último dia de cada mês, de acordo com o contrato de gestão de cada 

fundo de pensões. 

 

As comissões são pagas, mensal, trimestral, semestral ou anualmente conforme previsto no contrato de gestão do respetivo fundo 

de pensões. As comissões são cobradas na periodicidade definida no contrato de gestão de cada fundo de pensões. 

 

As comissões variáveis, quando aplicáveis, dependem da rendibilidade de cada fundo versos a rendibilidade do benchmark, de 

acordo com o contrato de gestão do fundo de pensões. Em 31 de dezembro de 2018, o valor é de comissões variáveis é de Euro 

21.066 (2017: Euro 20,442). 
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Nota 2 – Fornecimentos e serviços externos 
 
Os fornecimentos e serviços externos são analisados como segue: 

 

Os Trabalhos especializados dizem respeito a consultores de serviços de informática e outros, a serviços partilhados com o Grupo, 

bem como custo com a auditoria.  

 

À data de 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de fornecimentos e serviços externos inclui os honorários faturados pela 

KPMG & Associados - SROC, S.A., que cessou o contrato no primeiro trimestre de 2018, bem como com a 

PricewaterhouseCoopers-SROC (incluindo o IVA à taxa aplicável), com relação aos seguintes serviços prestados: 

 

 
 

 

As comissões são maioritariamente relacionadas com a gestão das carteiras de investimentos dos Fundos de Pensões sob a sua 

gestão, efetuada pela BMO (2018:2.084.485€ e 2017:2.114.260€). 

 

 

Nota 3 – Gastos com pessoal 
 
Os gastos com pessoal são analisados como segue:  

 

Eur

2018 2017

Trabalhos especializados 1.108.470 773.654 

Publicidade e propaganda 28.247 5.148 

Comissões 2.129.628 2.116.851 

Conservação e reparação 22.339 5.185 

Deslocações e estadas 7.006 5.518 

Outros 89.774 90.115 

3.385.464 2.996.471 

Eur

2018 2017

KPMG

Certificação Legal de contas 2017 / Auditoria reporte trimestral ao grupo 286 25.398 

Auditoria - Serviços Relacionados 19.507 101.231 

PwC - OCP

Certificação Legal de contas 69.495 

Auditoria reporte trimestral ao grupo 7.995 

PwC - FPs OCP

Certificação Legal de contas 110.208 

Serviços distintos de auditoria que lhe são exigidos pela legislação aplicável 36.777 

244.268 126.629 

Eur

2018 2017

Remunerações ao Pessoal:

  Remuneração mensal 671.591 657.294 

  Subsídios e bónus 271.892 269.024 

  Benefícios pós-emprego 62.759 61.127 

  Indemnizações  - - 

  Encargos sobre remunerações 200.857 196.266 

  Seguros obrigatórios 3.449 3.295 

  Outros custos com o pessoal 47.404 52.935 

1.257.952 1.239.941 
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Durante o ano de 2018, estiveram ao serviço um número médio de trabalhadores de 23 (2017: 23). 

Os benefícios pós-emprego dizem respeito a pensões de reforma e outros benefícios, conforme detalhado na Nota 17. 

 

 

Nota 4 – Outros gastos  

Os Outros gastos são analisados como segue: 

 
 

Em dezembro de 2018, a rúbrica “Outros” incluí Euro 39.797 (2017: Euro 0) de menos valias realizadas em instrumentos 

financeiros.  

 

De referir que o cálculo das perdas de imparidade em dezembro de 2018, através do modelo de imparidade referido na nota II.1. 

d), demonstrou um valor imaterial de imparidade a qual não foi registada nas desmonstrações financeiras. Em dezembro de 2017, 

não existia imparidades acumuladas em instrumentos financeiros. Ver detalhe da qualidade creditícia dos ativos financeiros da 

Sociedade na nota 23, risco de crédito. 

 

 

 

Nota 5 – Juros e rendimentos similares obtidos 

 
À data de 31 de dezembro de 2018 e 2017 os juros e gastos similares obtidos respeitam maioritariamente a juros obtidos de títulos 

de dívida pública. 

 

Nota 6 – Juros e gastos similares suportados 

 
Os juros e gastos similares suportados são analisados como segue: 

 
 

Nota 7 – Imparidade de dívidas a receber 

 
À data de 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram reconhecidas quaisquer imparidades. 

 

 

Nota 8 – Outros rendimentos  

 
Em 2018 foram realizadas valias com títulos de divida pública no montante Euro 59.814 (2017: Euro 36.648).  

Eur

2018 2017

Impostos indiretos 305.537 252.812 

Taxas 54.658 93.456 

Outros 63.878 57.023 

424.073 403.291 

Eur

2018 2017

Juros obtidos de depósitos 3 - 

Juros obtidos de títulos 52.859 95.076 

52.861 95.076 

Eur

2018 2017

Juros suportados 16.810 24.669 

Outros 10.387 15.477 

27.197 40.146 
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II.4 Notas ao balanço 

 

Nota 9 – Ativos tangíveis 

 
Os ativos tangíveis são analisados como segue:  

 
 

 
O movimento nesta rubrica foi o seguinte: 

 

 
 

 

 

Eur

2018 2017

Rend./Ganhos Investimentos Financeiros 59.814 34.648 

Outros 16.803 8.089 

76.617 42.737 

Eur

2018 2017

Equipamento informático 13.541 13.541 

Equipamento administrativo 47.255 47.255 

Outro equipamento 82.126 82.126 

142.922 142.922 

Amortizações acumuladas (76.947) (61.909)

Ativos tangíveis líquidos 65.975 81.013 

Eur

Equipamento 

informático

Equipamento 

administrativo

Outro

equipamento
Total

Custo de aquisição

Saldo em 31 de dezembro de 2017 13.541 47.255 82.126 142.922 

Aquisições - - - - 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 13.541 47.255 82.126 142.922 

Amortizações

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (10.476) (23.614) (27.819) (61.909)

Amortizações do exercício (1.472) (4.915) (8.605) (14.992)

Regularizações - - (46) (46)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (11.948) (28.529) (36.470) (76.947)

Saldo líquido em 31 de dezembro 2017 3.065 23.641 54.307 81.013 

Saldo líquido em 31 de dezembro 2018 1.593 18.726 45.656 65.975 
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Nota 10 – Ativos intangíveis 

 
Os ativos intangíveis são analisados como segue: 

 
 

O montante de Euro 302.300 de ativos intangíveis em curso, está associado a programas informáticos. 

 

 

O movimento nesta rubrica foi o seguinte: 

 

 

 

Nota 11 – Outros ativos financeiros 

 
À data de 31 de dezembro de 2018, o saldo desta conta é composto por ativos financeiros ao justo valor através de outro 

rendimento integral (títulos de divida) e ativos financeiros ao justo valor através resultados (instrumentos de capital próprio-

ações). Em 31 de dezembro de 2017 o saldo da conta era composto por ativos financeiros disponíveis para venda.   

 

 

 

Eur

2018 2017

Ativos intangíveis - software 217.435 217.435 

Ativos intangíveis em curso 302.300 247.915 

519.734 465.350 

Amortizações acumuladas (101.805) (72.282)

Ativos intangíveis líquidos 417.930 393.068 

Eur

2018 2017

Custo de aquisição

Saldo em  31 de dezembro de 2017 465.350 217.435 

Aquisições 54.384 247.915 

Abates - - 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 519.734 465.350 

Amortização acumulada

Saldo em  31 de dezembro de 2017 (72.282) (42.774)

Amortizações do exercício (29.522) (29.508)

Abates - - 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (101.804) (72.282)

Saldo líquido em 31 de dezembro 2017 393.068 174.661 

Saldo líquido em 31 de dezembro 2018 417.930 393.068 

Eur

Custo
Reserva de 

reavaliação
Juro decorrido Total Custo

Reserva de 

reavaliação
Juro decorrido Total

Dívida pública 4,424,701 279,645 52,046 4,756,392 13,562,149 264,883 146,144 13,973,176 

Obrigações de outros emissores 2,198,352 38,645 16,908 2,253,905 2,252,586 79,976 16,962 2,349,524 

Ações e unidades de participação em fundos 750 - - 750 750 - - 750 

6,623,803 318,290 68,954 7,011,047 15,815,485 344,859 163,106 16,323,450 

Dos quais:

Nível 1 7,010,297 16,322,700 

Nível 2 750 750 

Nível 3 - - 

7,011,047 16,323,450 

2018 2017
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De acordo com o IFRS 13, os ativos financeiros classificados no reconhecimento inicial como ao justo valor através de resultados, 

ao justo valor através de outro rendimento integral e disponíveis para venda podem estar valorizados ao justo valor de acordo com 

um dos seguintes os níveis divulgados na nota II.1.d) 

 

 

 

A movimentação relativa ao ano de 2018 é a seguinte: 

 

 
 

 

 

Nota 12 – Impostos correntes e diferidos 

 
A Ocidental Pensões determinou a carga fiscal do ano com base numa taxa de imposto de 25,5% (taxa nominal de 21% mais 4,5% 

de derramas municipais e estaduais).  

 

As declarações de autoliquidação da Sociedade ficam sujeitas a inspeção e eventual ajustamento pelas Autoridades Fiscais durante 

um período de quatro anos ou durante o período de reporte dos prejuízos fiscais quando superior, contados a partir do exercício a 

que respeitam. Assim, poderão vir a ter lugar eventuais liquidações adicionais de impostos devido essencialmente a diferentes 

interpretações da legislação fiscal. No entanto, é convicção da Administração da Sociedade que não ocorrerão liquidações 

adicionais de valor significativo no contexto das demonstrações financeiras. 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os saldos ativos e passivos relativos a impostos registados no Balanço da Sociedade são 

analisados como segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur

Custo RRR Custo RRR Custo RRR

Saldo 01/01/2018 13,562,149 264,883 2,252,586 79,976 750 - 

Compras - - - - - - 

Vendas / vencimentos (9,091,041) - - - - - 

Prémio ou desconto (66,424) - (54,234) - - - 

Valias realizadas 20,017 - - - - - 

Imparidades - - - - - - 

Valias potenciais - 14,762 - (41,331) - - 

Saldo 31/12/2018 4,424,701 279,645 2,198,352 38,645 750 - 

Dívida publica Obrigações Ações e UP's

Eur

2018 2017

Ativos por impostos correntes 410,987  - 

Ativos por impostos diferidos 39,835 34,799 

Ativos por impostos 450,822 34,799 

Passivos por impostos correntes - IRC 161,498 260,340 

Passivos por impostos correntes - outros 1,755,314 1,481,026 

Passivos por impostos 1,916,812 1,741,366 
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Os ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos em balanço em 31 de dezembro de 2018 e 2017 podem ser analisados 

como segue: 

 

 
 

 

 

O movimento do imposto diferido de balanço em 2018 e 2017 foi reconhecido como se segue: 

 

 
 

 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos contabilísticos e 

os respetivos montantes para efeitos de tributação. São reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias 

dedutíveis e impostos diferidos passivos para as diferenças tributáveis. Tendo em conta as expectativas de lucros futuros e a data 

da sua reversibilidade, a taxa de imposto diferido utilizada foi de 25,5%. 

 

 

O imposto sobre o rendimento reportado nos resultados de 2018 e 2017 é analisado como segue: 

 

 

 
 

A reconciliação da taxa de imposto é analisada como segue: 

 
 

 

 

Eur

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ativos financeiros  -  - 81.164 87.940 (81.164) (87.940)

Outros (incluíndo benefícios pós-emprego) 120.999 122.739 - - 120.999 122.739

Outros - - - - - -

Impostos diferidos ativos/ (passivos) 120.999 122.739 81.164 87.940 39.835 34.799

Ativos Passivos Líquido

Eur

Reconhecido 

nos resultados

Reconhecido na 

reserva

Reconhecido 

nos resultados

Reconhecido na 

reserva

Activos financeiros - 6.776 - (80.603)

Outros (incluíndo benefícios pós-emprego) 1.560 (3.299) 5.325 (882)

Impostos diferidos activos/ (passivos) 1.560 3.477 5.325 (81.485)

2018 2017

Eur

2018 2017

Impostos correntes 1.338.161 1.404.704 

Impostos diferidos (1.560) (5.326)

1.336.601 1.399.378 

Eur

2018 2017

Resultado antes de impostos 5.432.564 5.595.392 

Taxa de imposto 25,5% 25,5%

Imposto calculado com base na taxa de imposto 1.385.304 1.426.825 

Tributação autónoma 5.242 8.037

Outras diferenças permanentes (53.945) (35.484)

1.336.601 1.399.378 
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Nota 13 – Clientes 
 

Os saldos a receber registados na rubrica de Clientes, no montante de Euro 4.185.228 (2017: Euro 3.348.063), resultam diretamente 

da atividade desenvolvida pela Sociedade. De acordo com a avaliação efetuada sobre a recuperabilidade destes ativos à data de 31 

de dezembro de 2018 e 2017, a Sociedade não procedeu ao reconhecimento de perdas por imparidade como referido na nota 7. 

 

Os valores do saldo de Clientes são relativos essencialmente ao fundo geridos, pelo que a sua antiguidade não é expressiva, nem a 

dificuldade da sua cobrança, razão pela qual não se verifica imparidade nas contas a receber de clientes, nem é expectável que 

venha a acontecer num futuro próximo. 

 

 

Nota 14 – Outros créditos a receber 

 
Os saldos registados na rubrica de Outros créditos a receber, no montante de Euro 276.775 (2017: Euro 261.379), resultam 

essencialmente de comissões reconhecidas no exercício, cujo recebimento apenas irá ocorrer em 2019. 
 

 

Nota 15 – Caixa e depósitos bancários 

 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo desta conta corresponde na totalidade a depósitos bancários. Em 2018 os saldos de 

depósitos estão depositados no Banco Millenniumbcp (Eur 3.412.075), na Caixa Geral de Depósitos (Eur 77.060), no BBVA (Eur 

1.749.677) e no Santander (Eur 1.509.754). 

 

 

Nota 16 – Capital, reservas e resultados transitados 

 
Capital 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o capital social da Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., de Euro 

1.200.000, representado por 240.000 ações de valor nominal Euro 5 cada, encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

 

A Ocidental Pensões é detida a 100% pela Millenniumbcp Ageas Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., com sede na Avenida Dr. Mário 

Soares, Tagus Park, Edifício 10 em Porto Salvo, a qual elabora as demonstrações financeiras consolidadas. 

 

Ajustamentos em ativos financeiros (reserva de justo valor) 

A reserva de justo valor corresponde ao valor acumulado das variações de justo valor dos ativos financeiros disponíveis para venda, 

de acordo com a política contabilística descrita na nota II.1 b). 

 

Os movimentos da reserva de justo valor dos ativos financeiros categorizados como disponíveis para venda, durante 2018 e 2017 

são analisados como segue: 

 

 

Reservas legais 

Em conformidade com o art.º 295 do Código das Sociedades Comerciais e de acordo com os estatutos da Sociedade, a reserva legal 

é obrigatoriamente dotada com um mínimo de 5% dos resultados anuais até à concorrência de um valor equivalente a 20% do seu 

capital social.  

 

Resultados transitados 

Em 2018 foram distribuídos dividendos no montante de Euros 10.000.000. 

 

 

Eur

2018 2017

Saldos em 1 de janeiro 344.858 28.771 

Ajustamentos no justo valor (26.569) 316.087 

Saldos em 31 de dezembro 318.289 344.858 
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Nota 17 – Responsabilidades com benefícios a empregados 

 
Pensões de reforma e outros benefícios  

 

De acordo com os termos dos contratos estabelecidos com os seus trabalhadores, a Sociedade é responsável pelo pagamento 

de pensões de reforma por velhice e pensões de reforma por invalidez, tal como estipulado pelo CCT.  

Adicionalmente, a Sociedade assumiu a responsabilidade com um Plano Complementar (coberturas de invalidez e 

sobrevivência imediata) e com assistência médica vitalícia. 

 

Em 23 de dezembro de 2011 foi assinado um novo CCT. Com a revisão deste contrato, o valor integralmente financiado das 

responsabilidades por serviços passados à data de 31 de dezembro de 2011 relativo às pensões de reforma por velhice devidas 

aos trabalhadores no ativo foi convertido em contas individuais desses trabalhadores, na forma de um plano individual de 

reforma (“PIR”), prevendo garantia de capital, quer no que respeita aos valores transferidos do plano anterior (contribuição 

inicial), como às entregas subsequentes efetuadas pela Sociedade. 

 

Em 29 de janeiro de 2016 foi celebrado um novo acordo coletivo do trabalho (ACT) entre as seguradoras e os sindicatos tendo 

mantido os termos já existentes no CCT de 2011, relativamente aos planos de pensões. 

 

As obrigações com pensões de reforma da Sociedade, incluindo o referido PIR, estão cobertas por uma adesão coletiva a um 

Fundo de Pensões Aberto designado de “Horizonte Valorização”. Atendendo à cláusula de garantia de capital associada ao 

PIR, o contrato celebrado com o Fundo estabelece que a Sociedade efetuará contribuições adicionais na data de reforma dos 

trabalhadores se, nessa data, o saldo da conta PIR for inferior à soma total das contribuições, sendo a respetiva entrega de 

montante igual à diferença entre as contribuições e o saldo do PIR. Nesta base, de acordo com o IAS 19, o PIR classifica-se 

em substância como um plano de benefício definido. 

 

Anualmente, a Sociedade procederá à cobertura dos benefícios garantidos e do eventual financiamento suplementar, com base 

na avaliação atuarial efetuada em cada ano. 

 

A avaliação atuarial das responsabilidades com complementos de reforma e outros benefícios da Sociedade é efetuada 

anualmente, sendo a última com data de referência de 31 de dezembro de 2018. 

 

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o número de participantes abrangidos pelo plano de benefícios era o seguinte: 

 

 
 

A duration das responsabilidades em 31 de dezembro de 2018 é de 22,5 anos. 

 

A análise comparativa dos pressupostos atuariais é apresentada como segue: 

 

 
 

 

 

2018 2017

Número de participantes

    Ativos   24   23 

    Reformados e pensionistas   1   1 

  25   24 

2018 2017

Taxa de desconto 2,00% 1,85%

Taxa de crescimento salarial 2,50% 2,50%

Taxa de rendimento esperada do fundo 2,00% 1,85%

Taxa de crescimento das pensões 1,50% 1,35%

Tábuas de mortalidade

   Homens TV88/90 TV88/90

   Mulheres TV 88/90 - 3 anos TV 88/90 - 3 anos

Método atuarial

Unidade de 

crédito 

projectada

Unidade de 

crédito 

projectada



Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

  Notas às Demonstrações Financeiras 

  31 de dezembro de 2018 

 

 
Capital Social 1.200.000 Euro - Matrícula 04 529 CRCL –NIPC 503 455 229 – 

 Sede Av. Dr. Mário Soares, Tagus Park, Edifício 10• 2744-002 PORTO SALVO 
 

27 

Os ativos/(responsabilidades) líquidos reconhecidos em balanço nos exercícios de 2018 e 2017 são como segue: 

 

 
 
 

Adicionalmente, a Sociedade transferiu parte das suas responsabilidades com pensões de reforma através da aquisição de apólices 

de seguro de vida junto da Ocidental Vida – Sociedade Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. Em 2018, não existem colaboradores 

cobertos por essas apólices (2017: 1). 

  

Os “Outros benefícios de longo prazo” referem-se ao prémio de permanência considerado no atual CCT. 

 

O acréscimo das responsabilidades em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é analisado como segue: 

 

 
 

 

 

 

Os montantes reconhecidos como custo dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são como segue: 

 

 
 

 

A variação do fundo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é analisada como segue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur

Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total

Responsabilidades por beneficios (118.289) (320.768) (8.893) (447.950) (121.570) (312.911) (26.061) (460.542)

Justo valor dos ativos do plano 278.647 - - 278.647 306.836 - - 306.836 

Ativos / (responsabilidades) líquidas do plano 160.358 (320.768) (8.893) (169.303) 185.266 (312.911) (26.061) (153.706)

2018 2017

Eur 

Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total

Responsabilidades em 1 de janeiro 121.570 312.911 26.061 460.542 131.523 296.966 39.302 467.791

Custo do serviço corrente 2.370 16.799 3.045 22.214 2.129 15.874 3.091 21.094

Custo dos juros 2.171 5.773 449 8.393 2.354 5.478 466 8.298

Pagamentos efetuados pelo fundo ou Sociedade (8.612) (1.778) (4.026) (14.416) (8.519) (1.724) (16.586) (26.829)

(Ganhos) / perdas atuariais 790 (12.937) (913) (13.060) (734) (3.683) (212) (4.629)

Prémio Permanência - - (15.723) (15.723) - - - -

Tranferência entre fundos - - - - (5.183) - - (5.183)

Responsabilidades em 31 de dezembro 118.289 320.768 8.893 447.950 121.570 312.911 26.061 460.542

2018 2017

Eur

Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total Plano pensões
Outros 

benefícios

Outros 

benefícios de 

longo prazo

Total

Custo do serviço corrente 2.370 16.799 3.045 22.214 2.129 15.874 3.091 21.094

Liquido do rendimento esperado do fundo e custo dos juros (1.164) 5.773 449 5.058 (1.054) 5.478 466 4.890

(Ganhos) / perdas atuariais - - (913) (913) (212) (212)

Prémio Permanência (Corte) - - (15.723) (15.723) - - - -

Custo do exercício 1.206 22.572 (13.142) 10.636 1.075 21.352 3.345 25.772

2018 2017

Eur

2018 2017

Saldo em 1 de janeiro 306.836 318.651

Contribuições da Sociedade 0 9.379

Pagamentos efetuados pelo fundo (8.612) (8.519)

Retorno esperado do fundo 3.335 3.408

Ganhos / (perdas) atuariais do fundo (22.912) (10.900)

Transferencias entre associados 0 (5.183)

Saldo em 31 de dezembro 278.647 306.836
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Os (ganhos)/perdas atuariais em 2018 e 2017, reconhecidas no outro rendimento integral, são analisadas como segue: 

 

 
 

 

Em 31 de Dezembro de 2018 os ganhos atuariais resultantes de alterações dos pressupostos atuariais foram de Euros 7.104, em 

2017 os ganhos atuariais foram de Euros 7.000. 

 

Em 2018, a Ocidental Pensões não efetuou contribuições para o Fundo de Pensões (2017: Euros 9.000). Adicionalmente, a 

Ocidental Pensões efetuou contribuições no montante de Euros 25.860 (2017: Euros 26.000) para o plano complementar de 

Contribuição Definida instituído em 2012. 

 

Os ativos/(responsabilidades) líquidas são analisadas como segue: 

 

 

 
 

 

 

Os ativos do fundo de pensões são decompostos da seguinte forma: 

 
 

À data de 31 de dezembro de 2018 o fundo de pensões da Sociedade não tem exposição a ativos do Grupo. 

 

Os custos com os benefícios de saúde têm um impacto significativo no custo total com pensões. Considerando esta situação, 

procedemos a uma análise de sensibilidade considerando uma variação positiva de um ponto percentual no valor dos custos com 

os benefícios de saúde (6,25% para 7,25%). O impacto é analisado como segue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eur

Plano pensões
Outros 

benefícios
Total Plano pensões

Outros 

benefícios
Total

Saldo em 1 de janeiro 213.832 93.080 306.912 203.666 96.763 300.429 

(Ganhos) / perdas atuariais nas responsabilidades 790 (12.937) (12.147) (734) (3.683) (4.417)

(Ganhos) / perdas atuariais do fundo 22.912 - 22.912 10.899 - 10.900 

Saldo em 31 de dezembro 237.534 80.143 317.677 213.831 93.080 306.911 

2018 2017

Eur

Plano pensões Outros benefícios
Outros benefícios 

de longo prazo
Total Plano pensões Outros benefícios

Outros benefícios 

de longo prazo
Total

Ativos / (responsabilidades) 1 janeiro em Balanço 185,266 (312,911) (26,061) (153,706) 187,128 (296,966) (39,302) (149,140)

Custo do Exercício (1,206) (22,572) 13,142 (10,636) (1,075) (21,352) (3,345) (25,772)

(Ganhos) / perdas atuariais (23,702) 12,937 (10,765) (10,166) 3,683 (6,483)

Beneficios pagos pela Sociedade - 1,778 4,026 5,804 1,724 16,586 18,310

Contribuições dos empregados e outras - - - - 9,379 - 9,379

Ativos / (responsabilidades) 31 dezembro em Balanço 160,358 (320,768) (8,893) (169,303) 185,266 (312,911) (26,061) (153,706)

2018 2017

Eur

2018 2017

Títulos de rendimento variável 67.630 84.257

Títulos de rendimento fixo 175.876 198.369

Imóveis 4.907 3.130

Outros 30.233 21.080

278.647 306.836

Eur

2018 2017

Impacto no custo com pensões 2.639 2.494

Impacto nas responsabilidades 51.323 50.066
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As análises de sensibilidade à taxa de desconto, crescimento salarial futuro e crescimento futuro das pensões apresentam-se 

como segue: 

 
 

 

No que respeita ao Plano Complementar de Contribuição Definida iniciado em 2012, a Sociedade contribuiu em 2018 com o 

montante de Euro 25.860 (2017: Euros 26.000).  

 

Adicionalmente, no âmbito do CCT revisto, a Sociedade efetuou ainda uma contribuição no montante de 13.121 Euros (2017: Euro 

13.000) para o PIR dos trabalhadores.  

 

À data de 31 de dezembro de 2018 o valor do Fundo afeto ao Plano PIR ascende a Euro 310.966 (2017: Euros 310.000).  

 

 

 

Nota 18 – Outras dívidas a pagar 

 
Em 2018, assim como em 2017, o saldo da rubrica Outras dívidas a pagar, no valor de Euros 1.576.011 (2017: Euros 375.288). O 

aumento ficou a dever-se essencialmente a valores que ficaram em divida aos fundos. 

 

 

Nota 19 – Provisões 

 
A 31 de Dezembro de 2018, o saldo da rubrica de provisões é de Euro 1.039.690 e diz respeito ao provisionamento de uma 

contingência fiscal no contexto do imposto de selo no montante de Euro 989.448 tendo o mesmo sido registado na rubrica de 

provisões a 31 de Dezembro de 2016, ao qual acresceu juros de mora e multas fiscais. 

 

Em 2015, a Ocidental Pensões foi sujeita pela Autoridade Tributária (AT) a duas inspeções relativas a imposto de selo aplicável às 

comissões cobradas aos fundos de pensões, sendo, uma aos exercícios de 2011 a 2014 e outra ao exercício de 2015. Contrariamente 

ao entendimento generalizado no mercado até esta data, a Autoridade Tributária confirmou que com efeito o imposto de selo é 

devido nestas circunstâncias. Fruto destas inspeções, a Sociedade foi oportunamente notificada com as notas de liquidação para 

pagamento do imposto de selo apurado no âmbito das inspeções, bem como dos respetivos juros de mora e correspondentes coimas.  

   

O montante provisionado reflete a responsabilidade máxima a incorrer pela Ocidental Pensões em resultado desta recente 

interpretação (imposto de selo, juros de mora e coimas), tendo no ano de 2017 procedido à atualização do valor dos juros de mora 

à data do encerramento de contas. 

 

A Ocidental Pensões decidiu acompanhar o procedimento do mercado, impugnando as liquidações da Autoridade tributária. Não 

tendo sido aceite pela AT as razões invocadas pela Sociedade com o indeferimento da impugnação apresentada, recorreu para o 

Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD). As decisões deste tribunal foram já conhecidas, a relativa aos anos de 2011 a 2014 

em Outubro de 2017 e a relativa ao ano de 2015 em Fevereiro de 2018. Ambas as decisões condenaram a AT a; i) anulação do acto 

de liquidação do imposto de selo e respetivos juros, ii) julgar procedente o pedido de indemnização por garantia indevidamente 

prestada e iii) condenar a AT no pagamento de todas as custas do processo. Contudo, as decisões do CAAD, têm recurso para o 

Tribunal Constitucional, o que efetivamente veio a ocorrer, com o recurso da AT para o mais alto órgão da justiça Portuguesa.   
 

-1,00% 1,00%

Eur Eur

Taxa de Desconto 112.586 -83.290

Taxa de Crescimento das Pensões -45.736 53.781

Taxa de Crescimento dos Salários -53.581 70.788

+1 ano

Eur

Alteração da Tábua de Mortalidade 18.305

Impacto alteração de 

pressupostos demograficos

Impacto alteração de 

pressupostos financeiros
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II.5  Outras Notas 
 

Nota 20 – Transações com partes relacionadas 
 

As transações significativas com partes relacionadas em 2018 e 2017 são analisadas como segue:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

As transações com partes relacionadas foram efetuadas em termos equivalentes aos que prevalecem no mercado em transações 

similares, quando aplicável. Os saldos apresentados resultam das operações realizadas com entidades detentoras de participação 

no capital social da Sociedade e outras entidades relacionadas. Estas operações inserem-se no normal desenvolvimento da 

atividade da Sociedade. 

 

Para os efeitos da presente nota, entendemos que são relevantes, como elementos responsáveis pela gestão conforme enquadrado 

na IAS 24, os membros dos órgãos sociais. As remunerações e outros benefícios dos membros dos órgãos sociais estão divulgados 

no ponto “5.6 – Corporate governance” do Relatório de gestão e na Nota 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eur 

Balanço Grupo BCP
Millenniumbcp 

Ageas

Fundo Pensões 

BCP

Ageas Portugal 

Holdings

Ageas Portugal 

Services ACE
Total

Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem 3,412,075 - - - - 3,412,075 

Ativos financeiros disponíveis para venda 750 - - - - 750 

Outros ativos - - 1,137,896 - - 1,137,896 

Total do ativo 3,412,825 - 1,137,896 - - 4,550,721 

Outros passivos 3,378 - - 913 106,781 111,072 

Total do passivo 3,378 - - 913 106,781 111,072 

Líquido Ativo / (Passivo) 2018 3,409,447 - 1,137,896 (913) (106,781) 4,439,649 

Líquido Ativo / (Passivo) 2017 1,333,867 - 1,770,546 (913) (30,201) 3,073,299 

Eur 

Demonstração de resultados Grupo BCP
Millenniumbcp 

Ageas

Fundo Pensões 

BCP

Ageas Portugal 

Holdings

Ageas Portugal 

Services ACE
Total

Comissões de gestão financeira e administrativa - - 6,754,984 - - 6,754,984 

Total de proveitos - - 6,754,984 - - 6,754,984 

Comissão de comercialização de fundos de pensões (32,811) - - - - (32,811)

Gastos gerais e administrativos (220,124) - - - (219,682) (439,806)

Total de custos (252,935) - - - (219,682) (472,617)

Líquido Proveitos / (Custos) 2018 (252,935) - 6,754,984 - (219,682) 6,282,367 

Líquido Proveitos / (Custos) 2017 (230,283) - 6,851,373 (743) (52,265) 6,568,082 

Eur 

Demonstração da posição financeira Grupo BCP
Millenniumbcp 

Ageas
Fundo Pensões BCPAgeas Portugal HoldingsAgeas Portugal Services ACE Total

Dividendos pagos - (10,000,000) - - - (10,000,000)

Liquido aumento/ (diminuição) capital próprio 2018 - (10,000,000) - - - (10,000,000)
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Nota 21 – Justo valor 
 

O justo valor é baseado em valores de mercado, quando disponíveis. No caso de estes não estarem disponíveis, o justo valor é 

estimado através de modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto de cash flows. Nesta base, o justo valor estimado é 

influenciado por pressupostos usados nesses modelos de valorização, que necessariamente incorporam algum nível de incerteza, 

e refletem exclusivamente o valor atribuídos aos diferentes instrumentos financeiros. 

 

Os principais métodos e pressupostos utilizados na determinação do justo valor de ativos e passivos da Sociedade são os 

seguintes: 

 

Caixa e Depósitos em instituições de crédito 

 

Tendo em conta que se tratam normalmente de ativos de curto prazo, o saldo de balanço é uma estimativa razoável do seu justo 

valor. 

 

Outros ativos financeiros  

 

Estes instrumentos financeiros são registados ao justo valor, o qual é baseado em preços de mercado, quando disponíveis. No 

caso de estes não estarem disponíveis, o justo valor é estimado através de modelos numéricos, baseados em técnicas de desconto 

de cash flows, usando curvas de taxa de juro de mercado, ajustadas por fatores como risco de crédito e risco de liquidez, 

determinados de acordo com as condições de mercado e maturidades. As curvas de taxa de juro baseiam-se em informação 

divulgada por providers de informação financeira, tal como a Reuters ou Bloomberg.  

 

No caso das ações não cotadas, as mesmas são registadas ao custo histórico, quando não existam preços de mercado disponíveis 

e não seja possível estimar o seu justo valor com fiabilidade. 

 
Devedores, Outras créditos a receber e a Outras dívidas a pagar 

 

Tendo em conta que se tratam normalmente de ativos e passivos de curto prazo, o saldo de balanço é uma estimativa razoável do 

seu justo valor. 

 

 

Os ativos e passivos financeiros da Sociedade registados ao custo amortizado são como segue: 

 

 
De acordo com o IFRS 13, os ativos e passivos financeiros podem estar valorizados ao justo valor de acordo com um dos seguintes 

níveis divulgados na nota II.1.d). 

 

 

 

Nota 22 – Passivos contingentes e compromissos 
 
Passivos contingentes  

 

A Sociedade não está diretamente envolvida em processos judiciais e/ou outros em Portugal, que de acordo com a avaliação da 

Administração, possam resultar em impactos significativos na sua posição financeira e resultados, em acréscimo às 

responsabilidades já reconhecidas no Balanço. 

 

 

Eur

Activos e passivos financeiros ao custo amortizado Níveis Justo valor Valor Balanço Justo valor Valor Balanço

Caixa e depósitos bancários   1 6,748,566 6,748,566 3,415,094 3,415,094

Outros activos financeiros ao custo amortizado   3 4,829,292 4,829,292 3,610,132 3,610,132

11,577,858 11,577,858 7,025,226 7,025,226

Outros passivos financeiros ao custo amortizado 3 2,459,272 2,459,272 1,043,710 1,043,710

2,459,272 2,459,272 1,043,710 1,043,710

2018 2017
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Garantias 

A Sociedade possui diversos contratos de locação operacional de veículos. Os pagamentos efetuados no âmbito desses 

contratos de locação são reconhecidos nos resultados no decurso da vida útil do contrato.  

 

Os pagamentos futuros mínimos relativos aos contratos de locação operacional não revogáveis são os seguintes:  

 

 
 

 

 

Nota 23 – Gestão de riscos 
 
Para a Ocidental Pensões assumir riscos é intrínseco à forma como a Companhia cria valor para os seus clientes e acionistas. O 

objetivo é, por conseguinte, assegurar que o valor é adicionado ao negócio através da aceitação, concentração e transformação dos 

riscos, que podem ser identificados e geridos de forma eficaz dentro de um sistema de gestão de risco devidamente implementado. 

A Ocidental Pensões vê uma gestão de risco sólida como a chave para garantir um crescimento rentável e sustentável, e, 

consequentemente, como uma competência nuclear. 

 

A Ocidental Pensões tem definida e implementada uma política de Risco, com o objetivo de dar cumprimento aos princípios 

estabelecidos na norma regulamentar n.º 8/2009-R, de 4 de julho, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, 

que tem por objetivo estabelecer um conjunto de princípios gerais e regras relativas aos mecanismos de governação no âmbito dos 

fundos de pensões. 

 

Esta política estabelece o Sistema de Gestão de Riscos, incluindo a filosofia e estratégia que governam a abordagem e a atitude 

perante o risco. O Sistema de Gestão de Risco incorpora um conjunto de políticas, normas de conduta, limites e padrões mínimos 

de aceitação de riscos pré-identificados. Contém, ainda, a descrição das funções e responsabilidades no âmbito do processo de 

gestão de riscos, e também define os requisitos de reporte. 

 

 

Modelo de Governação do Risco 

 

As atividades de gestão de riscos da Ocidental Pensões encontram-se incorporadas nos órgãos de gestão existentes, tendo sido 

criados comités e funções específicas de risco, cujos princípios se encontram definidos na política de Risco.  

 

A função de Risco na Ocidental Pensões, centralizada no Chief Risk Officer (CRO), tem como responsabilidades assegurar a 

segunda linha de defesa da pirâmide de controlo instituída na empresa, identificar, medir e supervisionar / controlar todos os riscos, 

monitorizar o apetite ao risco e construir um ambiente favorável à gestão dos riscos na Companhia.  

 

À Direção de Gestão de Risco compete analisar, monitorizar e reportar os riscos, através da realização de diversas análises, 

destacando-se neste contexto o exercício de “Internal Control Adequacy Assessment” (INCA) efetuado anualmente com vista a 

avaliar e providenciar uma “garantia razoável” que os riscos enfrentados ao nível dos processos estão sob controlo ou que os 

planos de ação estão definidos e que é feito um acompanhamento adequado das fraquezas ou falhas identificadas. 

 

 

 

Taxonomia de Risco 

 

Para garantir uma abordagem coerente e abrangente visando a identificação de riscos, avaliação, monitorização e reporte dentro 

da Ocidental Pensões, está implementada uma Taxonomia de Risco que define as diferentes categorias de risco que podem afetar 

transversalmente toda a Companhia. 

 

A Taxonomia de Risco é dividida em três grandes categorias: 

 

 

 

 

 
 

 

Eur

Até 3 meses 3-12 meses 1-5 anos Total

Rendas vincendas de contratos de leasing 5.251 11.686 13.438 30.375 

Risco Total 

Riscos Financeiros Outros Riscos Riscos Operacionais 
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A Ocidental Pensões tem implementado um processo de identificação, avaliação, monitorização e reporte dos riscos relevantes - 

Key Risk Reporting (KRR) - que combina avaliações bottom-up, envolvendo toda gestão da operação da Companhia, e uma revisão 

top-down, envolvendo os membros da Comissão Executiva. 

 

Trimestralmente, a Ocidental Pensões reporta os seus riscos mais relevantes (atuais & emergentes), respetivos controlos e ações 

associadas. Na identificação desses riscos são consideradas todas as categorias incluídas na taxonomia de riscos, usando uma 

metodologia consistente, em consonância com o apetite ao risco. 

 
Estes riscos são mitigados para alcançar a estratégia da Ocidental Pensões, através da melhoria dos processos ou através de uma 

combinação de melhoria de processos e ajustes, quando apropriado. 

 
No âmbito da gestão dos riscos são continuamente avaliados e monitorizados os riscos que a seguir se enumeram. 

 

 

A. Riscos Financeiros 

 

Os Riscos Financeiros, de acordo com a Taxonomia de Risco da Ocidental Pensões, estão divididos nas seguintes categorias: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Os riscos financeiros decorrem do risco de perda, quer de alterações adversas das flutuações no nível e na volatilidade dos preços 

de mercado dos ativos, passivos e outros instrumentos financeiros, denominados Riscos de Mercado, de eventuais perdas devido 

ao comportamento inesperado das contrapartes e devedores, denominado Risco de Incumprimento, ou o risco de ser incapaz de 

atender às exigências financeiras de curto prazo, denominado Risco de Liquidez. 

 

 

Modelo de Governação dos Riscos Financeiros 

 

O modelo de governação relacionado com os Riscos Financeiros na Ocidental Pensões está claramente definido e pode ser 

resumido da seguinte forma: 

 

• O Conselho de Administração da Ocidental Pensões é responsável pela aprovação final da Estratégia de Investimento; 

 

• As decisões de investimento na Ocidental Pensões são da responsabilidade do Chief Financial Officer (CFO) e do 

Departamento de Investimentos. Para além disso o CFO tem responsabilidades na gestão do Risco Financeiro, o qual 

delega no Comité Investimentos & ALM e no Comité de Risco; 

 

• O Comité de Investimentos & ALM: 

 

o É responsável por monitorizar a implementação da estratégia de investimentos, e orientar a alocação tática de 

investimentos; 

o Avaliar novas oportunidades de investimento e monitoriza o desempenho dos investimentos, de acordo com 

limites de risco estabelecidos pela Comissão Executiva e seguindo as recomendações do Comité de Risco.  

 

• O Comité de Risco: 

 

o É responsável pela recomendação dos limites de risco, monitorizando o seu cumprimento. 

 

• A Função de Risco: 

 

o É responsável pela preparação da Strategic Asset Allocation (SAA), bem como pelo relatório sobre a exposição 

de riscos financeiros da Ocidental Pensões; 

o Propõe novas estratégias de investimento (resultado da SAA) e fornece informações relacionadas ao Comité 

de Risco e à Comissão Executiva; 

o Reporta sobre a aderência à Estratégia de Investimento e políticas relevantes; 

Risco Total 

Riscos Financeiros Outros Riscos Riscos Operacionais 

Mercado Incumprimento Liquidez 
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o Apoia medidas (incluindo a mitigação dos riscos) executadas sempre que necessário, especialmente para evitar 

ou corrigir os limites definidos – Apetite ao Risco. 

 

o A Função de Investimentos: 

 

o Desenvolve a Gestão Operacional de Investimentos; 

o Desenvolve a Estratégia de Investimento (alocação estratégica) em conformidade com as restrições de risco, 

com a regulamentação em vigor e com a SAA. Caso o Comité de Investimentos & ALM delegue essa 

responsabilidade a um gestor externo de ativos, a Função de Investimentos fornece uma orientação clara aos 

gestores contratados, monitorizando essa relação (as suas ações e decisões) por forma a maximizar o retorno; 

o Informar sobre a exposição aos limites definidos pelo Comité de Investimentos & ALM  / Comité de Risco ou 

pelo Supervisor local. 

 

 

 

 

Riscos de Mercado 

 

Os ativos e passivos da Ocidental Pensões são geridos com o objetivo de maximizar o valor para o acionista, proporcionar um 

crescimento sólido, melhorar a rentabilidade, cumprir com as necessidades do cliente e proteger a Companhia contra qualquer 

consequência financeira decorrente de alterações nas taxas de juro, câmbio, spreads, ações, etc.  

 

O Risco de Mercado representa o risco de eventos que possam resultar em perdas monetárias ou alterações na situação financeira 

da Companhia, direta ou indiretamente, de flutuações no nível e na volatilidade dos preços no mercado de ativos, passivos e 

instrumentos financeiros. Nesta categoria de risco está também incluído o Risco de Concentração, que resulta de grandes 

investimentos agregados numa única contraparte ou num número de contrapartes positivamente correlacionadas (ou seja, tendência 

para entrar em incumprimento em circunstâncias semelhantes), com potencial para originar uma quantidade significativa de perda 

de capital.  

 

A diversificação é uma das ações de mitigação utilizada para reduzir o Risco de Mercado, e, por conseguinte, encontram-se 

definidos na política de investimentos limites quanto à concentração de ativos por atividade económica, grupo económico, por 

emitente e por rating.  

 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a carteira de investimentos da Ocidental Pensões (incluindo juros acumulados), apresenta a 

seguinte composição por tipo de ativo: 

 

 
 
 

As ações detidas são decompostas por tipo de setor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 % 2017 %

Ativos financeiros disponíveis para venda 7 011 048 100,0% 16 323 450 100,0%

Dívida pública 4 756 393 67,8% 13 973 176 85,6%

Obrigações 2 253 905 32,2% 2 349 524 14,4%

Ações 750 0,0% 750 0,0%

Total 7 011 048 100,0% 16 323 450 100,0%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS [EUR]

AÇÕES

POR TIPO DE INDÚSTRIA [EUR] Valor % Valor %

Consumíveis não cíclicos 750 100,0% 750 100,0%

Total 750 100,0% 750 100,0%

2018 2017

Ativos financeiros disponíveis para venda



Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

  Notas às Demonstrações Financeiras 

  31 de dezembro de 2018 

 

 
Capital Social 1.200.000 Euro - Matrícula 04 529 CRCL –NIPC 503 455 229 – 

 Sede Av. Dr. Mário Soares, Tagus Park, Edifício 10• 2744-002 PORTO SALVO 
 

35 

As obrigações detidas pela Ocidental Pensões são decompostas por tipo de indústria: 

 

 
 

 

A tabela seguinte mostra a qualidade creditícia dos valores mobiliários (com base em ratings externos ou equivalentes): 

 

 
 

 

Para depósitos e outros devedores (baseados em notações de rating externas ou equivalentes) os números são os seguintes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativos financeiros disponíveis para venda

OBRIGAÇÕES

POR TIPO DE INDÚSTRIA [EUR] Valor % Valor %

Dívida pública 4 756 393 67,9% 13 973 176 85,6%

Instituições financeiras 98 916 1,4% 102 184 0,6%

Operações de securitização - 0,0% - 0,0%

Indústria - 0,0% - 0,0%

Setores básicos e energéticos 1 845 113 26,3% 1 936 981 11,9%

Operações hipotecárias - 0,0% - 0,0%

Consumíveis não cíclicos 309 876 4,4% 310 359 1,9%

Consumíveis cíclicos - 0,0% - 0,0%

Comunicações - 0,0% - 0,0%

Matérias primas - 0,0% - 0,0%

Diversos - 0,0% - 0,0%

Energia - 0,0% - 0,0%

7 010 298 100,0% 16 322 700 100,0%

2018 2017

OBRIGAÇÕES POR 2017

NOTAÇÃO DE RATING [EUR] Valor % Valor %

AAA 1 201 915 17,2% 2 424 437 14,9%

AA 1 313 140 18,7% 9 345 561 57,2%

A 98 916 1,4% - 0,0%

BBB 4 086 451 58,3% 4 242 343 26,0%

BB - 0,0% 310 359 1,9%

Sem Rating 309 876 4,4% - 0,0%

Total 7 010 298 100,0% 16 322 700 100,0%

Dívida pública 4 756 393 67,8% 13 973 176 85,6%

Obrigações 2 253 905 32,2% 2 349 524 14,4%

Total 7 010 298 100,0% 16 322 700 100,0%

2018

Ativos financeiros disponíveis para venda

Valor % Valor %

Depósitos em Instituições de Crédito [EUR]

A 3 259 431 48,3% - 0,0%

BBB - 0,0% 2 000 142 58,6%

BB 3 489 135 51,7% 1 414 952 41,4%

6 748 566 100,0% 3 415 094 100,0%

O utros devedores 4 829 292 100,0% 3 610 132 100,0%

Total 11 577 858 100,0% 7 025 226 100,0%

                                        Eur

2018 2017
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Análises de Sensibilidade 

 

No âmbito da gestão dos ricos de mercado são efetuadas análises de sensibilidade às variações dos mercados financeiros tendo por 

base variações percentuais nos mercados de capitais, bem como variações tas taxas de juros, que podem influenciar o valor de 

mercado dos ativos, conforme se apresenta no quadro seguinte: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco de Incumprimento 

 

O Risco de Incumprimento reflete possíveis perdas decorrentes da incapacidade de uma contraparte e/ou devedores cumprirem as 

obrigações contratuais. O âmbito da definição deste risco inclui contratos de mitigação de risco, tais como tratados de resseguro, 

securitizações, derivados e dívidas a receber de intermediários, mas também o incumprimento em ativos de investimento 

(obrigações, ações, etc.). 

 

Tendo em conta a possibilidade de sobreposição entre o Risco de Spread e o Risco de Incumprimento, a Taxonomia de Risco da 

Ocidental Pensões é elaborada de forma a assegurar que todos os riscos relacionados com o crédito estão identificados e cobertos 

por um dos tipos de risco referidos, não havendo lugar à dupla contabilização. 

 

 

Risco de Liquidez 

 

O Risco de Liquidez define-se como a incapacidade de cumprir as obrigações de caixa quando os pagamentos são devidos, quer 

por um aumento súbito das necessidades de liquidez, quer pela existência de potenciais dificuldades que reduzam inesperadamente 

a disponibilidade dos recursos existentes para cobrir essas necessidades. 

 

Podem ser consideradas três categorias de risco de liquidez: 

o Risco de valor de liquidação: o risco de que ocorrências ou um número de sinistros imprevistos possam exigir a liquidação 

de ativos, em condições de mercado desfavoráveis, resultando em perdas do valor realizado; 

o Risco de liquidez de mercado: o risco de que o processo de venda resulte em perdas, em resultado de condições de mercado 

desfavoráveis ou de elevadas concentrações dos ativos; 

o Risco de financiamento de liquidez: o risco de a Companhia não conseguir obter financiamento externo suficiente, no 

momento em que tal seja necessário (por exemplo, para cumprir com um grande sinistro inesperado), por deterem um 

conjunto de ativos pouco líquidos. 

 

A gestão de liquidez tem como objetivo manter um nível satisfatório de disponibilidades para fazer face às necessidades financeiras 

no curto, médio e longo prazo. 

 

O Grupo Ageas possui um modelo de gestão de liquidez que permite a monitorização e adoção de medidas para evitar a sua rutura, 

quer em termos de curto prazo para fazer face às suas operações diárias, quer em termos de médio e longo prazo, para corresponder 

às necessidades de capital. 

 

A gestão do Risco de Liquidez é assim realizada através de uma estrutura de limites que fornecem uma indicação da posição de 

liquidez, em condições normais e em condições de stress (cenário de stress de 1:200). Esses limites são definidos com base na 

comparação dos ativos líquidos com os passivos líquidos nos horizontes temporais de 3 meses e 1 ano, sendo utilizados ativamente 

na gestão do perfil de liquidez. 

 

Adicionalmente, e para gestão de liquidez a médio e longo prazo, a Companhia segue uma política de maturidade dos seus produtos 

de acordo com rigorosos critérios de ALM, no sentido de adequar o vencimento dos seus instrumentos financeiros às datas de 

vencimento dos compromissos registados no passivo. 

 

Ocidental 

Pensões

Taxa de Juro 

Impacto I

(-0,5%)

Taxa de Juro 

Impacto II (+0,5%)

Obrigações 

Impacto I (+0,5%)

Dívida Pública 

Impacto I (+0,5%)

Dívida Pública e 

Obrigações

Impacto I (+0,5%)

Obrigações 17 385 (17 148) (21 572) - (21 572)

Dívida Pública 130 889 (126 377) - (126 377) (126 377)

Total 148 274 (143 525) (21 572) (126 377) (147 949)
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B. Risco Operacional 

 

O risco operacional resulta do risco de perdas resultantes da inexequibilidade ou falha de processos internos, pessoas e sistemas ou 

de eventos externos.  

A estrutura da gestão de risco é suportada por uma política de risco operacional específica (tendo por base a respetiva política do 

Grupo Ageas), que define os princípios de alto nível para a identificação, quantificação, monitorização e comunicação de riscos 

operacionais identificados na execução de atividades de negócio do dia-a-dia pela Ocidental Pensões. 

Do ponto de vista do modelo de governação, a Direção de Gestão de Risco suporta o Comité de Risco Operacional e Controlo 

Interno (ORICC) dedicado a este risco, o qual está focado na monitorização e aperfeiçoamento da gestão do risco operacional 

transversal a toda a Companhia. Este Comité reporta ao Comité de Risco. 

O risco operacional é gerido de acordo com o modelo de três linhas de defesa, estando as responsabilidades claramente definidas 

para cada uma dessas linhas.  

O modelo de risco operacional assenta num processo contínuo de identificação, avaliação e monitorização dos riscos, através de 

uma abordagem top-down e bottom-up. Estas duas abordagens são sinergéticas, quando implementadas conjuntamente, e permitem 

uma perceção global do risco através dos principais riscos operacionais que são incluídos no Key Risk Reporting e discutidos no 

Comité de Risco.  

Paralelamente existem dois processos que suportam a gestão do risco operacional: recolha de perdas operacionais e monitorização 

de indicadores de risco chave. 

Adicionalmente, a Ocidental Pensões, no âmbito da avaliação contínua do Sistema de Controlo Interno, mantém a atenção e foco 

nos processos da Companhia através do desenho dos processos e identificação dos riscos e controlos existentes. Para os riscos mais 

significativos são acompanhados os planos de mitigação ou eliminação dos riscos. 

Este modelo permite à Companhia saber quais os principais riscos a que está exposta e geri-los da forma que considera adequada. 

 

C. Outros Riscos 

 

Os Outros Riscos cobrem fatores externos e internos que podem afetar a capacidade da Ocidental Pensões em cumprir o seu plano 

de negócios atual, e ainda a forma como se quer posicionar para garantir um crescimento contínuo e criar valor. Isso inclui alterações 

no ambiente externo, regulatório e económico, ou no panorama competitivo ou ambiente geopolítico. 

 

 

 

 

Requisitos de Solvência  

 

No âmbito dos requisitos de reporte de Solvência I (conforme o previsto no artigo n.º 46 do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de 

janeiro a Ocidental Pensões procedeu ao respetivo cálculo, sendo que em 31 de dezembro de 2018, o rácio de cobertura do requisito 

de capital de solvência da situava-se em 229,7%, o que se traduz a solidez financeira da Ocidental Pensões e o foco na gestão do 

capital (valores não auditados). 

 

Em 2017, o rácio de solvência situava-se em 157,2%, após distribuição de dividendos de 10 milhões de euros mostrando uma 

evolução positiva no período analisado. 

 

 

 

 

 

 

Maturidades 2017

Valores Nominais de Títulos 

de Rendimento Fixo e 

Depósitos a Prazo

Caixa e 

Equivalentes

Outros Devedores por 

Operações de Seguros e 

Outras Operações

Inferior a 1 mês - 6 748 566 4 829 292 

Entre 1 e 3 meses - - -

Entre 3 meses e 1 ano - - -

Entre 1 ano e 5 anos 4 400 000 - -

Superior a 5 anos 2 000 000 - -

Total 6 400 000 6 748 566 4 829 292
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Nota 24 – Ativos sob gestão 

 
Os ativos sob gestão são analisados por tipo de investimento da seguinte forma: 

 

 
 

 

As variações ocorridas durante o exercício nos fundos sob gestão são analisadas como segue: 

 

 
 

 

A Sociedade assume o risco de investimento associado ao Fundo de Pensões Grupo Cires e Fundo de Pensões dos Trabalhadores 

do ISP, sub-fundo CD Garantia, cujo valor patrimonial em 31 de dezembro de 2018 ascendia a Euro 13.113.263 (2017: Euro 

12.420.941). 

 

O Fundo de Pensões Grupo Cires garante no final de cada exercício o valor da conta de investimento de cada aderente, acrescido 

de uma taxa de rendibilidade garantida. A conta de investimento corresponde ao saldo inicial acrescido das entregas efetuadas e 

da taxa de rendibilidade garantida, deduzido dos reembolsos pagos e das comissões de gestão cobradas. A concretização da 

garantia consiste na aquisição de unidades de participação por parte da Sociedade, a favor do aderente em causa, no montante 

necessário para igualar o valor garantido no final de cada exercício. 

 

O Fundo de Pensões dos trabalhadores do ISP, sub-fundo CD Garantia, garante no final de cada exercício o valor da conta de 

investimento de cada aderente. A conta de investimento corresponde ao saldo inicial acrescido das entregas efetuadas, deduzido 

dos reembolsos pagos e das comissões de gestão cobradas. A concretização da garantia consiste na aquisição de unidades de 

participação por parte da Sociedade, a favor do aderente (individual ou coletivo) em causa, no montante necessário para igualar o 

valor garantido no final de cada exercício. 

 

No fundo de Pensões do Grupo Cires, a diferença entre o valor actual do fundo e o valor do fundo considerando a taxa garantida 

ascendeu EM 2018 A Euros 81.860, que será regularizado no início de 2019, através de uma contribuição extraordinária da 

Ocidental Pensões ao referido Fundo em favor dos seus associados. No Fundo de Pensões dos Trabalhadores do ISP, sub-fundo 

CD Garantia o valor atual do fundo é superior às entregas líquidas por aderente. 

 

 

Nota 25 – Locações 

 
Relativamente às novas normas que se tornam efetivas no exercício iniciado em 1 de janeiro de 2019, a Sociedade efetuou uma 

análise do potencial impacto das mesmas nas demonstrações financeiras, sendo a mais significa a IFRS 16 - Locações. 

 

A IFRS 16 é a nova norma que passa a definir o registo contabilístico das locações, quer na ótica do locador, quer na ótica do 

locatário, introduzindo um novo regime contabilístico para o locatário, que determina o registo de um direito de uso sobre os ativos 

em locação e um passivo de locação relativo às rendas a pagar, para todos os contratos de locação. 

 

A Sociedade procedeu à análise de todos os contratos que contém o uso de ativos de forma a identificar as condições subjacentes, 

ao período do contrato, à natureza das rendas a pagar e às taxas de juro implícitas nos contratos. 

 

Eur 

2018 2017

Títulos de rendimento fixo 2,032,788,231 2,783,134,117

Títulos de rendimento variável 2,734,323,619 2,100,042,442

Propriedades de investimento 444,839,200 475,505,900

Total 5,211,951,049 5,358,682,459 

Eur 

2018 2017

Saldo em 1 de janeiro 5,358,682,459 5,094,176,259 

Contribuições líquidas (125,842,364) (27,905,362)

Mais/ (menos) valias realizadas (45,571,254) 250,976,114 

Transferências 24,682,209 41,435,448 

Saldo em 31 de dezembro 5,211,951,049 5,358,682,459 
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Na data da transição para a IFRS 16, a Sociedade procedeu a aplicação retrospetiva modificada, com aplicação a 1 de janeiro de 

2019, considerando a mensuração do ativo de direito de uso igual à do passivo. 

 

Da análise efetuada aos contratos e com base numa primeira estimativa dos potenciais impactos da adoção da IFRS 16, concluiu-

se que o impacto da adoção da IFRS 16 nas demonstrações financeiras da Sociedade corresponderá ao registo de ativos por direitos 

de uso no valor de 14.459 € e de passivos por locação de 14.459 €, por contrapartida de resultados transitados. 
 

 

Nota 26 – Normas contabilísticas e interpretações recentemente emitidas 

 
 

1. Impacto da adoção de novas normas, alterações às normas e interpretações que se tornaram efetivas a 1 de janeiro de 

2018: 

 

• IFRS 15 (nova), ‘Rédito de contratos com clientes’. Esta nova norma aplica-se apenas a contratos para a entrega de 

produtos ou prestação de serviços a clientes, e exige que a entidade reconheça o rédito quando a obrigação contratual de 

entregar ativos ou prestar serviços é satisfeita e pelo montante que reflete a contraprestação a que a entidade tem direito, 

conforme previsto na “metodologia das 5 etapas”. (Nota 1) 

 

• Alterações à IFRS 15, ‘Rédito de contratos com clientes’. Estas alterações referem-se às indicações adicionais a seguir 

para determinar as obrigações de desempenho de um contrato, ao momento do reconhecimento do rédito de uma licença 

de propriedade intelectual, à revisão dos indicadores para a classificação da relação principal versus agente, e aos novos 

regimes previstos para simplificar a transição. (Nota 1) 

 

• IFRS 9 (nova), ‘Instrumentos financeiros’. A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à classificação 

e mensuração dos ativos e passivos financeiros; (ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através 

do modelo da perda esperada); e (iii) aos requisitos para o reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura. 

(Nota 11) 

 

• IFRS 4 (alteração), ‘Contratos de seguro (aplicação da IFRS 4 com a IFRS 9)’. Esta alteração atribui às entidades que 

negoceiam contratos de seguro a opção de reconhecer no Outro rendimento integral, em vez de reconhecer na 

Demonstração dos resultados, a volatilidade que pode resultar da aplicação da IFRS 9 antes da nova norma sobre 

contratos de seguro ser publicada. Adicionalmente é dada uma isenção temporária à aplicação da IFRS 9 até 2021 às 

entidades cuja atividade predominante seja a de seguradora. Esta isenção é opcional e aplica-se às demonstrações 

financeiras consolidadas que incluam uma entidade seguradora. [A presente norma não é aplicável à Sociedade] 

 

• IFRS 2 (alteração), ‘Classificação e mensuração de transações de pagamentos baseados em ações’. Esta alteração 

clarifica a base de mensuração para as transações de pagamentos baseados em ações liquidadas financeiramente (“cash-

settled”) e a contabilização de modificações a um plano de pagamentos baseado em ações, que alteram a sua classificação 

de liquidado financeiramente (“cash-settled”) para liquidado com capital próprio (“equity-settled”). Para além disso, 

introduz uma exceção aos princípios da IFRS 2, que passa a exigir que um plano de pagamentos baseado em ações seja 

tratado como se fosse totalmente liquidado com capital próprio (“equity-settled”), quando o empregador seja obrigado 

a reter um montante de imposto ao funcionário e pagar essa quantia à autoridade fiscal. [A presente norma não é 

aplicável à Sociedade] 

 

• IAS 40 (alteração) ‘Transferência de propriedades de investimento’. Esta alteração clarifica que os ativos só podem ser 

transferidos de e para a categoria de propriedades de investimentos quando exista evidência da alteração de uso. Apenas 

a alteração da intenção da gestão não é suficiente para efetuar a transferência. [A presente norma não é aplicável à 

Sociedade] 

 

• Melhorias às normas 2014 – 2016. Este ciclo de melhorias afeta os seguintes normativos: IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28. 

[A Sociedade não espera impactos relevantes decorrente das alterações destas normas]. 

 

• IFRIC 22 (nova), ‘Operações em moeda estrangeira e contraprestação antecipada’ Trata-se de uma interpretação à IAS 

21 ‘Os efeitos de alterações em taxas de câmbio’ e refere-se à determinação da "data da transação" quando uma entidade 

paga ou recebe antecipadamente a contraprestação de contratos denominados em moeda estrangeira. A “data da 

transação” determina a taxa de câmbio a usar para converter as transações em moeda estrangeira. [A presente norma 

não é aplicável à Sociedade] 
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2. Normas (novas e alterações) e interpretações publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se 

iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, que a União Europeia já endossou: 

 

• IFRS 16 (nova), ‘Locações’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta nova norma 

substitui o IAS 17, com um impacto significativo na contabilização pelos locatários que são agora obrigados a 

reconhecer um passivo de locação refletindo futuros pagamentos da locação e um ativo de “direito de uso" para todos 

os contratos de locação, exceto certas locações de curto prazo e de ativos de baixo valor. A definição de um contrato de 

locação também foi alterada, sendo baseada no "direito de controlar o uso de um ativo identificado". No que se refere 

ao regime de transição, a nova norma pode ser aplicada retrospetivamente ou pode ser seguida uma abordagem 

retrospetiva modificada. (Nota 25) 

 

• IFRS 9 (alteração), ‘Elementos de pré-pagamento com compensação negativa’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem 

em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta alteração introduz a possibilidade de classificar ativos financeiros com condições 

de pré-pagamento com compensação negativa, ao custo amortizado, desde que se verifique o cumprimento de condições 

específicas, em vez de serem classificados ao justo valor através de resultados. [A Sociedade não espera impactos 

relevantes decorrente das alterações desta norma]. 

 

• IFRIC 23 (nova), ‘Incerteza sobre o tratamento de Imposto sobre o rendimento’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem 

em ou após 1 de janeiro de 2019). Trata-se de uma interpretação à IAS 12 – ‘Imposto sobre o rendimento’, referindo-se 

aos requisitos de mensuração e reconhecimento a aplicar quando existem incertezas quanto à aceitação de um 

determinado tratamento fiscal por parte da Administração fiscal relativamente a Imposto sobre o rendimento. Em caso 

de incerteza quanto à posição da Administração fiscal sobre uma transação específica, a entidade deverá efetuar a sua 

melhor estimativa e registar os ativos ou passivos por imposto sobre o rendimento à luz da IAS 12, e não da IAS 37 – 

‘Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes’, com base no valor esperado ou o valor mais provável. A 

aplicação da IFRIC 23 pode ser retrospetiva ou retrospetiva modificada. [A Sociedade não espera impactos relevantes 

decorrente das alterações desta norma]. 

 

 

3. Normas (novas e alterações) publicadas, cuja aplicação é obrigatória para períodos anuais que se iniciem em ou após 1 

de janeiro de 2019, mas que a União Europeia ainda não endossou: 

 

• IAS 19 (alteração), ‘Alterações, reduções e liquidações de planos de benefícios definidos’ (a aplicar nos exercícios que 

se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso pela União 

Europeia. Esta alteração à IAS 19 exige que uma entidade: (i) utilize pressupostos atualizados para determinar o custo 

do serviço atual e os juros líquidos para o período remanescente após a alteração, redução ou liquidação do plano; e (ii) 

reconheça no resultado do exercício como parte do custo com serviços passados, ou como ganho ou perda na liquidação 

qualquer redução no excedente de cobertura, mesmo que o excedente de cobertura não tenha sido reconhecido 

anteriormente devido ao impacto do “asset ceiling”. O impacto no “asset ceiling” é sempre registado no Outro 

Rendimento Integral, não podendo ser reciclado por resultado do exercício. [A Sociedade não espera impactos 

relevantes decorrente das alterações desta norma]. 

 

• IAS 28 (alteração), ‘Investimentos de longo-prazo em associadas e empreendimentos conjuntos’ (a aplicar nos 

exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso 

pela União Europeia. Esta alteração clarifica que os investimentos de longo-prazo em associadas e empreendimentos 

conjuntos (componentes do investimento de uma entidade em associadas e empreendimentos conjuntos), que não estão 

a ser mensurados através do método de equivalência patrimonial, são contabilizados segundo a IFRS 9. Os investimentos 

de longo-prazo em associadas e empreendimentos conjuntos, estão sujeitos ao modelo de imparidade das perdas 

estimadas, antes de ser adicionado para efeitos de teste de imparidade ao investimento global numa associada ou 

empreendimentos conjunto, quando existam indicadores de imparidade. [A presente norma não é aplicável à Sociedade] 

 
• IFRS 3 (alteração), ‘Definição de negócio’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2020). 

Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso da União Europeia. Esta alteração constitui uma revisão à 

definição de negócio para efeitos de contabilização de concentrações de atividades empresariais. A nova definição exige 

que uma aquisição inclua um input e um processo substancial que conjuntamente gerem outputs. Os outputs passam a 

ser definidos como bens e serviços que sejam prestados a clientes, que gerem rendimentos de investimentos financeiros 

e outros rendimentos, excluindo os retornos sob a forma de reduções de custos e outros benefícios económicos para os 

acionistas. Passam a ser permitidos ‘testes de concentração’ para determinar se uma transação se refere à aquisição de 

um ativo ou de um negócio. [A Sociedade não espera impactos relevantes decorrente das alterações desta norma]. 

 

• IAS 1 e IAS 8 (alteração), ‘Definição de material’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2020). Esta alteração ainda está sujeita ao processo de endosso da União Europeia. Esta alteração introduz uma 

modificação ao conceito de material. Inclui clarificações quanto à referência a informações pouco claras, 

correspondendo a situações em que o seu efeito é similar a omitir ou distorcer tais informações, no contexto global das 

demonstrações financeiras; e ainda clarificações quanto ao termo ‘principais utilizadores das demonstrações 
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financeiras’, sendo estes definidos como ‘atuais e futuros investidores, financiadores e credores’ que dependem das 

demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da informação de que necessitam. [A Sociedade não 

espera impactos relevantes decorrente das alterações desta norma]. 
 

 
• Melhorias às normas 2015 – 2017 (a aplicar aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Este ciclo 

de melhorias ainda está sujeito ao processo de endosso pela União Europeia. Este ciclo de melhorias afeta os seguintes 

normativos: IAS 23, IAS 12, IFRS 3 e IFRS 11.  

 

• IAS 23, ‘Custos de empréstimos obtidos’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta 

melhoria clarifica que os empréstimos específicos obtidos que ainda permaneçam em aberto, após os ativos qualificáveis 

a que respeitam estarem na sua condição de uso ou venda, devem ser adicionados aos empréstimos genéricos para 

calcular a taxa de juro média de capitalização nos outros ativos qualificáveis.  [A presente norma não é aplicável à 

Sociedade] 

 

• IAS 12, ‘Impostos sobre o rendimento’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Esta 

melhoria clarifica que os impactos fiscais dos dividendos são reconhecidos na data em que a entidade regista a 

responsabilidade pelo pagamento de dividendos, os quais são reconhecidos no resultado do exercício, no outro 

rendimento integral ou em capital, consoante a transação ou o evento que deu origem aos dividendos. [A Sociedade não 

espera impactos relevantes decorrente das alterações desta norma]. 

 

• IFRS 3, ‘Concentrações de atividades empresariais’ e IFRS 11, ‘Acordos conjuntos’ (a aplicar nos exercícios que se 

iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). Estas melhorias clarificam que: i) na obtenção de controlo sobre um negócio 

que é uma operação conjunta, os interesses detidos anteriormente pelo investidor são remensurados ao justo valor; e ii) 

quando um investidor numa operação conjunta (não exerce controlo conjunto) obtém controlo conjunto numa operação 

conjunta que é um negócio, não remensura o interesse detido anteriormente ao justo valor. [A presente norma não é 

aplicável à Sociedade] 

 

• Estrutura concetual, ‘Alterações na referência a outras IFRS’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 

janeiro de 2020). Estas alterações ainda estão sujeitas a aprovação pela União Europeia. Como resultado da publicação 

da nova Estrutura Conceitual, o IASB introduziu alterações no texto de várias normas e interpretações, como: IFRS 2, 

IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, SIC 32, de 

forma a clarificar a aplicação das novas definições de ativo / passivo e de gasto / rendimento, além de algumas das 

características da informação financeira. Essas alterações são de aplicação retrospetiva, exceto se impraticáveis. [A 

Sociedade não espera impactos relevantes decorrente das alterações desta norma]. 

 

• IFRS 17 (nova), ‘Contratos de seguro’ (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021). Esta 

norma ainda está sujeita ao processo de endosso pela União Europeia. Esta nova norma substitui o IFRS 4 e é aplicável 

a todas as entidades que emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos de investimento com 

características de participação discricionária. A IFRS 17 baseia-se na mensuração corrente das responsabilidades 

técnicas, a cada data de relato. A mensuração corrente pode assentar num modelo completo (“building block approach”) 

ou simplificado (“premium allocation approach”). O reconhecimento da margem técnica é diferente consoante esta seja 

positiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação retrospetiva. [A presente norma não é aplicável à Sociedade] 

 

 

 

Nota 27 – Eventos subsequentes 
 

Tendo em conta o disposto no IAS 10, até à data de autorização para emissão destas demonstrações financeiras, não foram 

identificados eventos subsequentes que impliquem ajustamentos ou divulgações adicionais. 
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II Inventário de títulos e participações financeiras 
 

O Inventário de títulos e participações financeiras à data de 31 de dezembro de 2018 é o seguinte: 

 

 
 

 

  

Valores em euros

Quantidade Montante do % do valor Preço médio Valor total

CÓDIGO DESIGNAÇÃO valor nominal nominal de aquisição de aquisição unitário Total

1 FILIAIS ASSOCIADAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E

 OUTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS E PARTICIPANTES

1.1     Títulos Nacionais

1.1.04       Partes de capital em outras empresas participadas e participantes

992910016801 1.1.04           Servibanca-Emp.Prestação de Serv ACE 750 1 750,00 1 750,00

1.1.04       Sub-Total 750 750,00 750,00

1.1     Sub-Total 750 750,00 750,00

1   Total 750 750,00 750,00

2   OUTROS

2.1     Títulos Nacionais

2.1.2       Títulos de dívida

2.1.2.1         De dívida pública

PTOTETOE0012 2.1.2.1             PGB 2.875% 21/07/26 2.000.000,00 97,46 1.949.200,00 112,0669 2.241.338,08

2.1.2.1         Sub-Total 2.000.000,00 1.949.200,00 2.241.338,08

2.1.2.3         De outros emissores

PTSDRCOE0002 2.1.2.3             SAUDACOR SA Float 29/06/21 300.000,00 100 300.000,00 103,292 309.876,00

2.1.2.3         Sub-Total 300.000,00 300.000,00 309.876,00

2.1.2       Sub-Total 2.300.000,00 2.249.200,00 2.551.214,08

2.1     Sub-Total 2.300.000,00 2.249.200,00 2.551.214,08

2.2     Títulos Estrangeiros

2.2.2       Títulos de dívida

2.2.2.1         De dívida pública

DE0001102309 2.2.2.1             DBR 1.5% 15/02/23 1.100.000,00 110,075 1.210.825,00 109,2649600 1.201.914,55

FR0011486067 2.2.2.1             FRTR 1.75% 25/05/23 1.100.000,00 109,699 1.206.689,00 109,41179 1.203.529,74

AT0000A105W3 2.2.2.1             Republic of Austria 1.75% 20/10/23 100.000,00 112,692 112.692,00 109,61021 109.610,21

2.2.2.1         Sub-Total 2.300.000,00 2.530.206,00 2.515.054,50

2.2.2.3         De outros emissores

XS1598861588 2.2.2.3             Credit Agricole Float 20/04/22 100.000,00 101,1 101.100,00 98,91592 98.915,92

XS0982774399 2.2.2.3             REN Finance BV 4.75% 16/10/20 1.700.000,00 114,89 1.953.130,00 108,53604 1.845.112,70

2.2.2.3         Sub-Total 1.800.000,00 2.054.230,00 1.944.028,62

2.2.2       Sub-Total 4.100.000,00 4.584.436,00 4.459.083,12

2.2     Sub-Total 4.100.000,00 4.584.436,00 4.459.083,12

2   Total 6.400.000,00 6.833.636,00 7.010.297,20

3   TOTAL GERAL

3   Total

3 TOTAL GERAL 750 6.400.000,00 6.834.386,00 7.011.047,20

IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS Valor de balanço
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III Relatório dos auditores  
 


