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Demonstração da Posição Financeira 

 

 
  

Notas DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 2010 2009

ACTIVO
Investimentos
  Terrenos e edifícios

5   Instrumentos de capital e unidades de participação
5   Títulos de dívida Pública 3.621.557 3.377.445

  Outros títulos de dívida 4.605.186 3.658.563
  Empréstimos concedidos

6   Numerário, depósitos em instituições de crédito e aplicações MMI 218.232 85.626
  Outras aplicações
Outros activos
  Devedores

7     Entidade gestora 30.223 30.223
7     Estado e outros entes públicos 79.181 20.790
7     Depositários 1.727

    Associados
    Participantes e beneficiários
    Outras entidades

8   Acréscimos e diferimentos 294.927 239.927
TOTAL ACTIVOS 8.851.033 7.412.574

PASSIVO
Credores
  Entidade gestora
  Estado e outros entes públicos
  Depositários

7   Associados 378.824
  Participantes e beneficiários
  Outras entidades
Acréscimos e diferimentos
TOTAL PASSIVO 0 378.824

VALOR DO FUNDO 8.851.033 7.033.751

VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO - -
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Demonstração de Resultados 

 

 
 
 
  

Notas DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2010 2009

10 Contribuições 2.676.353 7.088

13 Pensões, capitais e prémios únicos vencidos -778.748 -509.705

12 Ganhos líquidos dos investimentos -511.678 328.339

11 Rendimentos líquidos dos investimentos 434.685 334.200

Outros rendimentos e ganhos 975 33

Outras despesas -4.304 -8.817

Resultado Líquido 1.817.283 151.138
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Demonstração de Fluxos de Caixa 

 
  

Notas DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 2010 2009
Fluxos de caixa das actividades operacionais
  Contribuições

    Contribuições dos associados 2.676.353 7.088
    Contribuições dos participantes/beneficiários

    Transferências

  Pensões, capitais e prémios únicos vencidos

    Pensões pagas -1.159.299 -295.243
    Prémios únicos para aquisição de rendas vitalícias

    Capitais vencidos (Remições/vencimentos)

    Transferências

  Encargos inerentes ao pagamento das pensões e subsídios por morte

  Prémios de seguros de risco de invalidez ou morte

  Indemnizações resultantes de seguros contratados pelo fundo

  Participação nos resultados dos contratos de seguro emitidos em nome do fundo

  Reembolsos fora das situações legalmente previstas

  Devolução por excesso de financiamento

  Remunerações

    Remunerações de gestão -7.084
    Remunerações de depósito e guarda de títulos -2.811 -1.729
  Outros rendimentos e ganhos 975 33
  Outras despesas -1.493 -3

Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 1.513.725 -296.940
Fluxos de caixa das actividades de investimento
  Recebimentos

    Alienação/reembolso dos investimentos 885.000
    Rendimentos dos investimentos 321.294 334.247
  Pagamentos

    Aquisição de investimentos -2.587.413
    Comissões de transacção e mediação

    Outros gastos com investimentos

Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -1.381.119 334.247
  Variações de caixa e seus equivalentes 132.606 37.307
  Efeitos de alterações da taxa de câmbio
  Caixa no início do período de reporte 85.626 48.318
  Caixa no fim do período de reporte 218.232 85.626
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Notas à Posição Financeira e Demonstração de 
Resultados 

(Os valores são apresentados em Euros) 
 
 

1- Constituição e Actividade 

O Fundo de Pensões dos colaboradores da Liberty Seguros S.A. foi constituído em 20 de 

Maio de 1998. 

O Fundo de Pensões é representado por um património autónomo, exclusivamente 

afecto à realização do plano de pensões em vigor, no qual se constitui o direito, por 

parte dos trabalhadores do Liberty Seguros, S.A., ao recebimento de prestações de 

reforma e de pré-reforma estabelecidas no plano de pensões de acordo com o contrato 

constitutivo e o Contrato Colectivo de Trabalho em vigor para o sector segurador. 

No início do ano de 2010, a Liberty Seguros S.A. transferiu para o Fundo de Pensões a 

responsabilidade com as pensões em pagamento assumidas por 3 apólices de rendas 

vitalícias Vida Grupo emitidas antes da constituição do Fundo de Pensões. 

O total de responsabilidades transferidas em 2010 ascendeu a €2.557.420 sendo que o 

montante da contribuição em activos foi €2.676.353. 

As pessoas abrangidas pelas apólices eram os reformados e pré-reformados da Liberty 

Seguros, S.A. com pensões em pagamento que se iniciaram em data anterior à 

constituição do Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros (20 de Maio de 

1998).  

  

 

2- Demonstrações Financeiras Apresentadas 

As contas anexas foram apresentadas de acordo com os registos contabilísticos 

existentes. 

Estas contas sumarizam as transacções e o património líquido do Fundo. Não 

consideram as responsabilidades referentes a pensões ou outros benefícios a pagar no 

futuro. A posição actuarial do Fundo, contemplando tais responsabilidades, é expressa 

no relatório actuarial. A leitura destas demonstrações financeiras deve ser efectuada em 

conjunto com o referido relatório. 

 



 

7/22 

3- Princípios contabilísticos 

a) Geral 

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites em Portugal e em conformidade com as normas 

emanadas pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP). 

As contas foram preparadas segundo a convenção dos custos históricos (modificada 

pela adopção do princípio do valor actual relativamente aos investimentos em terrenos, 

edifícios e títulos de crédito) e na base da continuidade das operações, em 

conformidade com os conceitos contabilísticos fundamentais da consistência, prudência 

e especialização dos exercícios. 

 

b) Títulos de crédito 

Os investimentos financeiros em carteira à data de 31 de Dezembro de 2010 

encontram-se valorizados ao justo valor, em conformidade com a Norma nº 9/2007, de 

28 de Junho de 2007 do ISP. No cumprimento da referida Norma, para os títulos 

cotados cuja cotação se afaste de forma significativa do justo valor de realização, é 

utilizada, para efeitos de valorização, uma metodologia económica ajustada ao tipo de 

activo financeiro em causa. 

A diferença entre o justo valor dos títulos e o respectivo custo de aquisição é registado 

nas rubricas Mais e Menos valias, consoante o caso, da Demonstração de Resultados. A 

diferença entre o produto da venda dos títulos e o valor pelo qual se encontra 

contabilizado é, também registada nas mesmas rubricas. 

 

c) Contribuições 

As contribuições para o Fundo, efectuadas pela Liberty Seguros SA, são registadas, 

quando efectivamente recebidas, na rubrica de Contribuições da Demonstração de 

Rendimentos e Despesas (ver nota 10). 

 

d) Rendimentos 

Os rendimentos respeitantes a rendimentos de títulos são contabilizados no período a 

que respeitam, excepto no caso de dividendos de acções, que apenas são reconhecidos 

quando recebidos. 
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e) Pensões 

As pensões são pagas aos beneficiários através da Liberty Seguros S.A., que é 

posteriormente ressarcida pelo Fundo, numa base mensal, do valor global dispendido 

(ver nota 13). 

 

f) Comissões 

As comissões são contabilizadas na respectiva rubrica da Demonstração de Resultados 

no período a que se refere, independentemente da data do seu pagamento. 

As comissões ainda não liquidadas são registadas por contrapartida da rubrica de 

acréscimos de Custos e as comissões pagas antecipadamente em relação ao período a 

que se referem são registadas na rubrica de Custos Diferidos. 

 

g) Regime Fiscal aplicável 

Os fundos de pensões estão isentos de pagamento de IRC, de acordo com o Estatuto 

dos Benefícios Fiscais. 
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5- Títulos de Crédito 

 

 

 

A variação ocorrida deveu-se à transferência de activos para o fundo no montante de 

€2.676.253 (ver nota 10) e as menos valias potencias do exercício que ascenderam a 

€492.511 (ver nota 12).  

6- Numerário e Depósitos 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

 

7- Devedores e Credores Gerais 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

 

Títulos de Crédito 2010 2009

Títulos de Rendimento Variável
  Acções
  Títulos de participação
  Unidades de participação em Fundos de Investimento
Títulos de Rendimento Fixo
  Obrigações
    de Dívida Pública 3.621.557 3.377.445
    de Outros Emissores Supranacionais
    de Outros Emissores 4.605.186 3.658.563
Total de Títulos de Crédito 8.226.743 7.036.009

Valor de Mercado

Numerário e Depósitos Bancários 2010 2009

Numerário
Depósitos à ordem no país
Depósitos à ordem no estrangeiro 218.232 85.626
Depósitos a prazo no país
Total de Numerário e Depósitos Bancários 218.232 85.626

Devedores e Credores Gerais 2010 2009

Activos Correntes
  Impostos 79.181 20.790
  Pensões a pagar
  Entidade Gestora 30.223 30.223
  Outros 1.727
  Total Activos Correntes 111.131 51.013
Passivos Correntes
  Impostos
  Credores - Outros
  Contribuições e Pensões a Liquidar
  Produtos Derivados
  Outros 378.824
  Total Passivos Correntes 0 378.824
Valor Líquido 111.131 -327.811
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A rubrica de impostos inclui montantes retidos indevidamente sobre rendimentos de títulos os quais 

estão em processo de recuperação com o nosso gestor de investimentos. 

 

8- Acréscimos e Diferimentos 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

 

 

 

9- Valor do Fundo 

As variações no valor do Fundo apresentam-se como segue: 

 

Acréscimos e Diferimentos 2010 2009

Juros a Receber
  Títulos de Crédito
    de Dívida Pública 148.291 130.282
    de Outros Emissores Supranacionais
    de Outros Emissores 146.636 109.645
  Depósitos a prazo
Rendas Recebidas
Outros Acréscimos e Diferimentos
  Juros vencidos em incumprimento - b)
  Acréscimos de custos - comissões - a)
  Contribuições a receber
  Custos diferidos - Imóveis
  Custos diferidos - Comissões - a)
  Outros
Valor Líquido 294.927 239.927

Valor do Fundo 2010 2009

Valor do Fundo inicial 7.033.751 6.882.613

Acréscimo por contribuições (nota 10)
  Correntes 7.088
  Extraordinárias 2.675.074

2.675.074 7.088

Decréscimo por pensões vencidas (nota 13) -778.748 -509.705
Resultado Financeiro -79.043 653.755

Valor do Fundo final 8.851.034 7.033.751

Responsabilidades Por Servços Passados 8.542.051 6.707.241

   Pensões em Pagamento 7.948.841 4.691.680

   Participantes e ex-participantes 593.210 2.015.561

Excesso / (Insuficiência) 308.983 326.510
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As responsabilidades por serviços passados passaram de €6.707.241 em 2009 para 

8.542.051 em 2010, o que representa um aumento de €1.834.810. 

O valor actual das pensões em pagamento regista um aumento de €3.257.161 Este 

aumento tem origem em três factores: entrada de novos reformados transferidos das 

apólices de rendas vitalícias, substituição da tabela de mortalidade TV 73/77 para a TV 

88/90 e alteração da taxa de desconto de 5.2% em 2009 para 3.96% em 2010. 

 

As responsabilidades por serviços passados dos participantes do Fundo de Pensões, 

activos e ex-colaboradores, passaram de €2.015.561 em 2009 para €593.210 em 2010. 

Esta redução deve-se essencialmente ao facto de se passar a considerar na pensão 

dedutível a componente do subsídio de almoço com desconto para a segurança social e 

50% do bónus anual auferido pelos colaboradores da Liberty.  

 

Nas avaliações anteriores a 2010 considerou-se para efeitos de pensão dedutível o 

salário efectivo dos participantes, enquanto que na avaliação de 2010 se considerou o 

salário efectivo, acrescido do valor médio do subsídio de almoço sujeito a desconto para 

a segurança social bem como 50% do valor do bónus recebido por cada participante. 

 

O pagamento de um bónus anual resulta do sistema de avaliação e gestão de 

desempenho implementado na Liberty e está sujeito a descontos para a segurança 

social, pelo que influencia o valor final da pensão a receber pelos participantes do 

fundo. Tendo em conta a estabilidade e amadurecimento deste sistema de avaliação, 

considerou que em 2010 deveria ser incluído na avaliação actuarial do Fundo de 

Pensões, embora por uma questão de prudência, apenas se tenha considerado 50% do 

valor do bónus anual. 

 

 

10- Contribuições 

As contribuições para o Fundo, efectuadas pela Liberty Seguros, S.A., desdobram-se da 

seguinte forma: 

 

 

Contribuições 2010 2009

Contribuições Correntes 2.676.353 7.088
Contribuições Extraordinárias
Total Contribuições 2.676.353 7.088
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A contribuição extraordinária no montante de €2.676.353 foi resultante da transferência 

de activos e respectivas responsabilidades, tal como descrito na nota 1 acima. O 

excedente do fundo absorve o custo normal do ano, pelo que não foi proposta 

contribuição adicional.  

A contribuição prevista para 2011 é de €21.329.  

 

 

11- Rendimentos 

Esta rubrica representa os rendimentos obtidos, com a seguinte natureza: 

 

 

 

 

12- Mais e Menos Valias 

As mais e menos valias registadas no exercício desdobram-se como segue: 

 

Rendimentos 2010 2009

Terrenos e Edifícios
0 0

Títulos de Crédito
  Acções
  Títulos de Participação
  Unidade Particação Fundo Investimento
Obrigações
  de Dívida Pública 189.383 153.141
  de Outros Emissores Supranacionais
  de Outros Emissores 245.302 181.059

434.685 334.200
Depósitos à Ordem 975 33
Depósitos a Prazo

975 33
Total Rendimentos 435.660 334.233
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Mais e Menos Valias 2010 2009

Mais e Menos Valias Potenciais

Terrenos e Edifícios
  Mais Valias
  Menos Valias

0 0
Títulos de Crédito
  Mais Valias 100.604 600.486
  Menos Valias -593.115 -272.147

-492.511 328.339
Disponibilidades
  Mais Valias
  Menos Valias

0 0

Total Mais e Menos Valias Potenciais -492.511 328.339

Mais e Menos Valias 2010 2009

Mais e Menos Valias Realizadas

Terrenos e Edifícios
  Mais Valias
  Menos Valias

0 0
Títulos de Crédito
  Mais Valias
  Menos Valias -19.168

-19.168 0
Derivados
  Mais Valias
  Menos Valias

0 0

Outros
  Mais Valias
  Menos Valias

0 0

Total Mais e Menos Valias Potenciais -19.168 0

Total Mais Valias 100.604 600.486
Total Menos Valias -612.283 -272.147

Total Mais e Menos Valias -511.678 328.339
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13- Pensões e Capitais Vencidos 

São beneficiários das pensões os indivíduos que passaram à situação de reforma por 

limite de idade, por invalidez ou por antecipação de reforma e os que auferem pensões 

de sobrevivência. 

Esta rubrica apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

 

O aumento verificado nas pensões em pagamento deve-se essencialmente ao montante 

das pensões pagas aos reformados e pré-reformados cobertos pelas apólices 

transferidas para o Fundo de Pensões no valor de €307.813. 

 

14 – Objectivos, Princípios e Procedimentos de Gestão 
de Risco. Origem, Exposição e Gestão dos Riscos 

 

Risco de mercado, risco de crédito, risco de concentração e risco 
de liquidez  

 

A gestão do risco de mercado, do risco de crédito, do risco de concentração e do risco 

de liquidez do Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros, é assegurada 

pela Liberty Seguros, enquanto entidade gestora e único associado, e encontra-se 

integrada no âmbito da política de gestão de investimentos em vigor, a qual tem como 

objectivo, a maximização da rendibilidade dos activos sobre gestão face ao valor das 

responsabilidades assumidas, limitando o risco de redução do nível de financiamento e 

cumprindo com as restrições emanadas pela entidade supervisora. 

 

A prossecução deste objectivo fica sujeito à salvaguarda da necessidade de assegurar a 

todo o momento: 

Pensões e Capitais Vencidos 2010 2009

Pensões de reforma p/ limite de idade 296.932 162.363
Pensões de reforma p/ invalidez 174.576 18.289
Pensões por antecipação de reforma 293.443 313.035
Encargos inerentes ao pagamento de pensões 13.797 16.018
Total Penões e Capitais Vencidos 778.748 509.705
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• A manutenção de um adequado grau de liquidez que permita fazer face às 

responsabilidades com o pagamento de pensões e capitais de remição;  

 

• A limitação dos riscos incidentes sobre o valor dos activos que compõem o 

património do Fundo, através da adopção de critérios prudenciais de selecção de 

instrumentos e instituições objecto de investimento; 

 

• A diversificação e dispersão das aplicações, de modo a evitar a acumulação de 

riscos bem como a concentração excessiva em qualquer activo, emitente ou 

grupo de empresas. 

 

 

Risco de Mercado 

 

Risco de movimentos adversos no valor de activos do fundo de pensões, relacionados 

com variações dos mercados de capitais, dos mercados cambiais, das taxas de juro, dos 

mercados imobiliários e do risco de spread. O risco de mercado inclui ainda os riscos 

associados ao uso de instrumentos financeiros com derivados incorporados e produtos 

estruturados com características idênticas aos derivados. No âmbito da gestão do risco 

de mercado deve também ser tido em consideração o risco de mismatching entre 

activos e responsabilidades  

 

A carteira de investimento do Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros 

em referência 31 de Dezembro de 2010 é composta na sua totalidade por obrigações, 

não tendo sofrido alterações face ao exercício anterior, onde esta natureza de títulos 

representava igualmente a totalidade da carteira afecta, conforme se encontra 

reflectido no quadro seguinte: 

 

 

 

 

31 de Dezembro 2010 31 de Dezembro 2009

  Títulos de Rendimento Variável 0 0

  Títulos de Rendimento Fixo 8.521.671 7.275.936

Total 8.521.671 7.275.936

Instrumentos Financeiros
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O Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro 

de 2010 apresentava a seguinte estrutura de activos: 

 

 

 

 

 

 

 

Em referência a 31 de Dezembro de 2009, a repartição era: 

 

 

 

Tecnologia e Comunicações 
16%

Energia 8%

Financeiro 6%

Governo 44%

Materiais Básicos 8%

Concumo Cíclico e Não Cíclicos 
8%Utilidades 10%

2010

Tecnologia e Comunicações Energia Financeiro

Governo Materiais Básicos Concumo Cíclico e Não Cíclicos

Utilidades

Tecnologia e Comunicações
18%

Energia
9%

Financeiro
15% Governo

48%

Materiais Básicos
9%

Concumo Cíclico e Não 
Cíclicos

0%

Utilidades
0%

2009

Tecnologia e Comunicações Energia Financeiro

Governo Materiais Básicos Concumo Cíclico e Não Cíclicos

Utilidades
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Durante o exercício de 2010 e exercícios anteriores, as operações de compra e venda 

de títulos foram monitorizadas visando o menor impacto em resultados e a manutenção 

da política risco / rentabilidade. Como resultado desta estratégia, verifica-se que as 

alterações mais significativas na estrutura sectorial ocorreram, em novos investimentos 

no sector de utilidades (10%) e no sector de consumos cíclicos e não cíclicos (8%), por 

via da redução nos outros sectores, sendo as diminuições mais significativa registada no 

sector do governo (4%) e no sector financeiro (10%), tendo este último passado a 

representar 6% do total em 2010 face a 15% em 2009. 

A distribuição do risco, por país emitente dos activos financeiros acima indicados, 

encontra-se em referência a 31 de Dezembro de 2010 e de 2009 repartida da seguinte 

forma: 

 

 

Da análise por país emitente verifica-se que tal como o sucedido para o exercício de 

2009, existe diversificação por país emitente, sendo que a Espanha, Holanda e Estados 

Unidos são os países mais representativos, representando cerca de 71% em 2010 face 

a 76% em 2009. Todos os activos aqui espelhados são transaccionados em Euros, pelo 

que não existe exposição ao risco de taxa de câmbio. 

 

O valor de mercado a 31 de Dezembro de 2010 e 2009 dos títulos de dívida pública de 

Portugal e Espanha apresenta-se como segue: 

 

No que concerne aos títulos da dívida pública dos países referidos acima, não há 

incumprimento objectivo, visto não ter ocorrido qualquer suspensão de pagamentos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ES FR IT LU NL PT USA

2010 2009

Instrumentos de Dívida Pública
31 de Dezembro 

2010
31 de Dezembro 

2009
Espanha 2.669.090 3.157.676

Portugal 302.286 350.051

Total 2.971.376 3.507.728
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para além da existência da possibilidade de recurso ao Fundo Europeu de Estabilização 

Financeira e FMI que transmite um posicionamento optimista em relação à evolução 

futura. 

 

A análise da sensibilidade às taxas de juros utilizando a duração modificada, a qual 

mede a sensibilidade do valor de mercado da carteira a alterações da taxa de juro, é de 

7,68% em 2010, o que significa que se pressupõem que se as taxas de juro 

aumentarem 1% que a carteira acima diminua o seu valor em 7,68%. Em 2009 a 

duração modificada era de 9,93%, o que significa que o Fundo de Pensões se encontra 

menos exposta a variações na taxa de juro. 

 

O Value at Risk (VaR) é uma medida para análise do risco de mercado, que considera 

as variações históricas dos preços dos títulos e assumindo que estes terão a mesma 

distribuição durante o próximo ano, de forma a estimar o impacto do valor de mercado 

actual, num determinado horizonte temporal. Considerando um horizonte temporal de 

um ano e um nível de confiança de 99%, obtemos um VaR a 31 de Dezembro de 2010, 

para a carteira acima de 13,11%, o que significa que existe 1% de probabilidade de 

virmos a ter perdas na nossa carteira superiores a 13,11% do seu valor actual. A 

mesma análise em referência a 31 de Dezembro de 2009 apresenta um VaR de 

19,56%. Verifica-se também neste indicador uma descida, o que representa uma 

redução do Fundo de Pensões à exposição do risco de mercado. 

 

Risco de Crédito 

 

Risco de incumprimento ou de alteração na qualidade creditícia dos emitentes de 

valores mobiliários aos quais o fundo de pensões está exposto, bem como dos 

devedores, prestatários, mediadores, participantes, beneficiários e resseguradores que 

com ele se relacionam. 

 

 

O Fundo de Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros à data de 31 de Dezembro 

de 2010 e de 2009 apresentava a seguinte estrutura de activos financeiros por sector 

risco de crédito, de acordo com ratings da Standard & Poor’s: 
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Em referência a 31 de Dezembro de 2010, a carteira de activos com uma cotação igual 

ou superior a “A” sofreu um incremento de cerca de quatro pontos percentuais face a 

31 de Dezembro de 2009, sendo que estes activos representam 77% da carteira, 

comparativamente com 73% no exercício anterior. Os restantes activos em carteira em 

2010 (23%), com notação “BBB” sofreram uma redução de três pontos percentuais 

relativamente ao exercício anterior. 

 

Risco de Concentração 

Risco que resulta de uma elevada exposição do fundo de pensões a determinadas 

fontes de risco, tais como categorias de activos ou tipos de benefícios, com potencial de 

perda suficientemente elevado para afectar de forma material a situação financeira ou 

de solvência do fundo. 

 

A entidade Gestora não garante uma taxa de rendimento mínimo dos activos que 

compõem o património do Fundo, conforme estabelecido no Artigo 8º do Contrato de 

Gestão do Fundo Pensões dos Colaboradores da Liberty Seguros. 

 

Da análise da carteira de investimentos do Fundo de Pensões, em referência a 31 de 

Dezembro de 2010 e em referência a 31 de Dezembro de 2009, verifica-se que em 

nenhum dos exercícios se encontram títulos que representem mais do que 10% por 

emitente, com excepção de título do governo, para o qual não existe limite. 

 

Em termos de diversificação por sector de indústria, para a mesma carteira e em 

referência aos mesmos períodos, verifica-se que, à excepção do governo para o qual 

não existe limite, não existe nenhum sector cujo peso relativo seja superior a 20%.  

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

AA A BBB

2010 2009



 

20/22 

 

Risco de Liquidez 

Risco que advém da possibilidade do fundo de pensões não deter activos com liquidez 

suficiente para fazer face aos requisitos de fluxos monetários necessários ao 

cumprimento das responsabilidades assumidas para com os beneficiários à medida que 

se vencem. 

 

Das análises periódicas de Assets Liability Management (ALM), fazem parte integrantes 

a análise de taxas de juros, duração modificada, sector de indústria e país emitente, 

diversificação por tipo de título e ratings, as quais se encontram ligadas com os riscos 

de mercado e riscos de crédito, mencionados nos pontos anteriores. 

 

Os resultados obtidos da análise de ALM em referência a 31 de Dezembro de 2010, 

demonstram que matching entre activos e passivos, em termos totais, a existência de 

coberturas positivas. 

 

Os quadros seguintes apresentam em referência a 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, 

a segmentação dos activos pela sua maturidade: 

 

 

 

 

31 de Dezembro 2010 < 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 1 5 anos > 15 anos
Sem 

Maturidade
Total

Investimentos

  Títulos de Rendimento Fixo 0 883.010 1.801.946 2.447.470 3.389.245 0 8.521.671

  Depósitos 218.232 0 0 0 0 0 218.232

Sub Total 218.232 883.010 1.801.946 2.447.470 3.389.245 0 8.739.903

Outros Activos

     Devedores 0 31.950 79.181 0 0 0 111.131

Sub Total 0 31.950 79.181 0 0 0 111.131

Total 218.232 914.960 1.881.127 2.447.470 3.389.245 0 8.85 1.034

31 de Dezembro 2009 < 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 1 5 anos > 15 anos
Sem 

Maturidade
Total

Investimentos

  Títulos de Rendimento Fixo 0 0 658.645 2.750.775 3.866.516 0 7.275.936

  Depósitos 85.626 0 0 0 0 0 85.626

Sub Total 85.626 0 658.645 2.750.775 3.866.516 0 7.361.562

Outros Activos

     Devedores 0 30.223 20.790 0 0 0 51.013

Sub Total 0 30.223 20.790 0 0 0 51.013

Total 85.626 30.223 679.435 2.750.775 3.866.516 0 7.412.57 5
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Comparando os exercícios verifica-se a implementação de uma política prudente de 

gestão de liquidez, onde se optou, face às condições de mercado, por diminuir os 

montantes investidos a longo prazo dando preferência a investimentos de curto e médio 

prazo. 

 

15 – Transacções com partes relacionadas 

Apresenta-se no quadro abaixo um resumo das operações do exercício de 2010 e 2009, com 

Liberty Seguros, S.A., única entidade relacionada do Fundo: 

 

 

 

 

 

 

16 - Acontecimentos após a data do balanço não 
descritos em pontos anteriores 

 

No dia 29 de Março a agência de rating Standard & Poors baixou a notação de rating da 

dívida Portuguesa de BBB para BBB- e no dia 1 de Abril a Fitch baixou a sua notação de 

A- para BBB-. Tal como divulgado na nota 14 o Fundo está exposto a títulos de dívida 

pública Portuguesa no montante de €302.286 (3,4% do total da carteira). 

 

No dia 10 de Março a agência de rating Moody's Investors Service baixou a notação de 

rating da dívida pública Espanhola de Aa1 para Aa2, mantendo outlook negativo. 

Conforme divulgado na Nota 14 o Fundo está exposto a títulos de dívida pública 

Espanhola no montante de €2.669.090 (30% do total da carteira). 

 

Considerando os mecanismos de ajuda criados na União Europeia e a observação da 

evolução dos preços de mercado após este anúncio, é nossa expectativa  que estes 

dowgrades não terão impactos negativos significativos na valorização da nossa carteira. 

 

Activo Passivo Custos Proveitos Activo Passivo Custos Prov eitos

Liberty Seguros, S.A. 30.223 2.675.074 30.223 378.824 7.084 7.088

Partes relacionadas
2010 2009
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17 – Nota Final 

A Norma 7/2010-R, de 4 de Junho, emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal, 

estabelece os elementos que devem ser obrigatoriamente publicados no Relato 

Financeiro, prevendo a adequada flexibilidade, por forma a adaptar a informação 

prestada às características específicas de cada entidade. Assim, não foram mencionados 

os requisitos que não têm aplicação, em função da actividade exercida em 2010 Fundo 

de Pensões. 

 


