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1.1.1.1. DESCRIÇÃO DO FUNDODESCRIÇÃO DO FUNDODESCRIÇÃO DO FUNDODESCRIÇÃO DO FUNDO    

 

O BENFICA STARS FUND – Fundo Especial de Investimento Mobiliário Fechado é um Organismo 

Especial de Investimento de subscrição particular. 

 

A constituição do Fundo foi autorizada pela CMVM em 24 de setembro de 2009, por um prazo 

de 5 anos e iniciou a sua atividade em 30 de setembro de 2010.  

 

O Fundo constitui-se com um capital inicial de euros 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros), 

correspondente a 8.000.000 (oito milhões) de unidades de participação, com o valor nominal de 

euros 5,00 (cinco euros) cada.  

 

O banco depositário do Fundo é o Banco Espírito Santo, S.A., instituição de crédito com sede na 

Avenida da Liberdade, nº 195, em Lisboa. 

 

A gestão do Fundo é assegurada pela Entidade Gestora, nomeadamente através do Comité de 

Investimentos composto por três elementos da ESAF e dois elementos ligados ao mundo do 

futebol, idóneos e reconhecidos internacionalmente, que não sejam Agentes de jogadores de 

futebol e não tenham qualquer vínculo laboral ou equiparado com a Sport Lisboa e Benfica – 

Futebol SAD. 

 

O Comité de Investimentos conta ainda com a colaboração, a título estritamente consultivo, de 

uma Comissão de Acompanhamento onde os participantes do fundo estão representados. 

 

O objetivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a 

uma carteira de ativos, constituída por um conjunto de direitos de crédito do Fundo sobre 

entidades terceiras (“direitos económicos”direitos económicos”direitos económicos”direitos económicos”), os quais se consubstanciam no direito a participar, 

em certa percentagem, na contrapartida da venda ou da transferência temporária para outra 

entidade, a título oneroso, dos direitos desportivos relativos a determinados atletas que se 

encontrem na titularidade da Sport Lisboa e Benfica SAD, carteira essa que tem subjacente a 

valorização desportiva desses mesmos atletas. O Fundo investe na aquisição de direitos 

económicos à Benfica SAD ou, juntamente com esta sociedade, a terceiras entidades. 

 

Adicionalmente o Fundo poderá investir até ao máximo de 20% em liquidez, instrumentos de 

mercado monetário, fundos de tesouraria e/ou fundos do mercado monetário e instrumentos 

financeiros derivados exclusivamente com o objetivo de cobertura do eventual risco cambial. 
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2.2.2.2. MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS DE JOGADORES DE FUTEBOLDE JOGADORES DE FUTEBOLDE JOGADORES DE FUTEBOLDE JOGADORES DE FUTEBOL    
 

A primeira janela do mercado de transferências, da época 2012/2013, trouxe bastante atividade 

ao mercado, com o Reino Unido, Itália, Alemanha, Rússia e França a dominarem as maiores 

transferências do mercado. A recente crise da economia espanhola terá seguramente afetado 

esta liga, já que a referida competição Espanhola apenas aparece em sexto lugar, no ranking 

das ligas que maiores investimentos em jogadores de futebol realizaram no verão de 2012. 

 

Segundo o site www.transfermarket.co,uk , a Premier League Inglesa dominou os investimentos 

em jogadores de Futebol, na janela de verão, com cerca de  £554,978,800 (€639M), seguido da 

Serie A Italiana, com £337,258,240 (€389M), tendo a Bundesliga Alemã fechado o podium com 

um investimento de cerca de £218,222,400 (€251M). 

 

Ainda segundo o www.transfermarket.co,uk,, Hulk foi a maior transferência realizada durante o 

verão de 2012, pagando o Zenit da Rússia cerca de €55,000,000 ao Futebol Clube do Porto. 

Destacamos ainda, em Portugal, as transferências de Axel Witsel, cujos Direitos Económicos 

não eram detidos pelo Fundo, para o Zenit pelo valor de €40,000,000 (consubstanciando-se na 

quinta maior transferência do verão) e a transferência de Javi Garcia para o Manchester City, 

por cerca de €20,000,000 (o Fundo detinha 20% dos Direitos Económicos), sendo esta a décima 

primeira maior transferência do verão de 2012.  

3.3.3.3. ACTIVIDADES DO FUNDO ACTIVIDADES DO FUNDO ACTIVIDADES DO FUNDO ACTIVIDADES DO FUNDO     

 

a) a) a) a) Direitos EconómicosDireitos EconómicosDireitos EconómicosDireitos Económicos    

    

Em 2012 o Fundo realizou a totalidade dos Direitos Económicos dos atletas: 

    

1)1)1)1) YarteyYarteyYarteyYartey    

O atleta foi vendido ao Socheaux em julho de 2012. O Fundo detinha 25% dos Direitos 

Económicos do atleta. 

O Fundo chegou a acordo com a Benfica SAD para a rescisão do Contrato de Investimento 

entre a ESAF e a Benfica SAD, nas seguintes condições: 

 

- O Fundo recebe €562,500, avaliando assim o jogador em €2,250,000 

 

2)2)2)2) Javi GarciaJavi GarciaJavi GarciaJavi Garcia    

O atleta, do qual o Fundo detinha 20% dos Direitos Económicos, foi vendido ao Manchester 

City, em agosto de 2012, nas seguintes condições: 
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i. €4,000,000 pagos no ato da transferência do jogador; 

ii. €100,000 por cada ano que o Manchester City seja Campeão da Premier League; 

iii. €200,000 por cada ano que o Manchester City seja vencedor da Liga dos 

Campeões; 

iv. 10% da mais valia, em relação ao preço de aquisição (incluindo os valores 

eventualmente pagos nas alíneas ii e iii), numa futura transferência do jogador ao 

um outro clube. 

 

As alíneas ii e iii estão limitadas: (i) às próximas quatro épocas, (ii) ao valor global de 

€600,000 e (iii) dependem do atleta participar em 60% dos jogos relevantes à obtenção 

dos referidos títulos. 

 

3)3)3)3) ShafferShafferShafferShaffer    

O Fundo detinha 40% dos Direitos Económicos do atleta. 

Em setembro de 2012 a ESAF e a Benfica SAD chegaram a acordo para a revogação do 

contrato de investimento do atleta Shaffer, nas seguintes condições: 

 

- O Fundo recebe um total de €120,000, a serem pagos mensalmente de novembro de 2012 

até julho de 2013. 

    

Em novembro de 2012 o Comité de Investimentos do Fundo deliberou o lançamento de uma 

imparidade ao valor de final do mês do atleta Felipe Menezes, valorizando o mesmo em 

€450,000 (valor global do atleta €1,500,000), quando no final do mês de outubro o atleta estava 

valorizado no Fundo por €679,559.05 (valor global de €2,265,196.84). 

 

Em 2012, o Fundo não realizou quaisquer aquisições de Direitos Económicos. 

 

Durante o ano de 2012 os seguintes atletas renovaram contrato de trabalho desportivo com a 

Benfica SAD: 

 

i. Ruben Amorim – até 30 de junho de 2014 

ii. Nelson Oliveira – até 30 de junho de 2018 

iii. Leandro Pimenta - até 30 de junho de 2016 

    

b) Liquidezb) Liquidezb) Liquidezb) Liquidez    

 

A liquidez disponível no Fundo esteve aplicada ao longo do ano em: 

 

• Depósitos a Prazo. 
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• Depósitos à Ordem. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de atividade, no 

que concerne ao VLGF, comissões suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como total 

de proveitos e custos. 

 

        2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    

Comissões de Gestão 589.382 € 673.510 € 754.658 € 

Comissões de Depósito 13.683 € 15.637 € 17.521 € 

Custos de Transacção - - - 

Comissões suportadas pelos participantes - - - 

        Comissões de Subscrição - - - 

        Comissões de Resgate - - - 

Proveitos 3.826.036 € 7.373.615 € 1.408.159 € 

Custos 7.160.773 € 9.462.578 € 8.511.885 € 

Valor Líquido Global do Fundo 26.136.026 € 29.470.763 € 31.559.726 € 

    

a) Valor Liquido Global da) Valor Liquido Global da) Valor Liquido Global da) Valor Liquido Global do Fundoo Fundoo Fundoo Fundo    

 

A 31 de dezembro de 2012, o VLGF (Valor Liquido Global do Fundo) era de 26.136.025,88, 

sendo o respetivo valor da unidade de participação 3,2670. A desvalorização do VLGF resulta 

das amortizações lineares aos direitos económicos dos jogadores que compõem o Fundo. 

 

b) b) b) b) Rendibilidades (Rendibilidades (Rendibilidades (Rendibilidades (1111))))    
 

 

    
    
    
    
    
    
    

                                                      

1 Notas: 

    

(a)(a)(a)(a) As Rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das 

unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). 

 

(b)(b)(b)(b) Estas rendibilidades têm como base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme 

aplicável. As rendibilidades divulgadas pela ESAF nas brochuras publicitárias têm como base os valores das unidades de participação 

calculadas no último dia útil do ano e/ou semestre. Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efectuado 

durante o período de referência indicado.  

 

(c)(c)(c)(c) As rendibilidades apresentadas não são líquidas de eventuais comissões de subscrição e resgate, aplicando-se as comissões em vigor 

na altura da subscrição e/ou resgate, sendo as comissões actuais e máximas as seguintes: 

 

(d)(d)(d)(d) Os prospectos respectivos ao Fundo encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização. 

Ano 2010 -18,37% Ano 2012 -11,28% 

Ano 2011 -6,61% Desde Inicio -12,25% 
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c) c) c) c) Risco Risco Risco Risco HistóricoHistóricoHistóricoHistórico    
    

 

 

 

 

d) Evolução da UPd) Evolução da UPd) Evolução da UPd) Evolução da UP    
    
    

AnoAnoAnoAno    Valor da UPValor da UPValor da UPValor da UP    N.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em CirculaçãoN.º de UPs em Circulação    

2009 4,8329 8.000.000,00 

2010 3,9450 8.000.000,00 

2011 3,6838 8.000.000,00 

2012 3,2670 8.000.000,00 
 

    

5. 5. 5. 5. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO    

    

5.15.15.15.1. . . . Para efeitos de avaliação dos ativos do Fundo que se consubstanciem em direitos económicos 

sobre atletas: 

 

a)a)a)a) será utilizado o modelo de custo, como tal definido na IAS 38, parágrafo 74 ou seja, serão 

avaliados pelo seu custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por 

imparidade acumuladas. As amortizações acumuladas serão efetuadas linearmente, 

considerando o número de anos do contrato celebrado entre cada atleta e a Benfica SAD; 

 

b)b)b)b) no caso de a Benfica SAD proceder à renovação de contrato, com extensão de prazo, com 

um atleta que integre o Fundo, a taxa de amortização a aplicar será ajustada à duração do 

novo vínculo contratual. 

 

5.25.25.25.2. . . . No âmbito da legislação aplicável, e para efeitos da valorização dos instrumentos financeiros 

que integrem o património do Fundo a cada momento, a Entidade Gestora considerará: 

 

a)a)a)a) Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num 

mercado regulamentado, será considerado o preço disponível às dezasseis horas 

do dia a que respeita a valorização. Caso não exista preço disponível, será 

considerada a última oferta de compra difundida através dos meios de 

informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, na 

indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta de compra firme ou, na 

impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra e venda, 

Ano 2010 2 Ano 2012 3 

Ano 2011 4 Desde Inicio 4 
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difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em 

que os ativos em causa se enquadram, desde que estas entidades não se 

encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º 

do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora. Na indisponibilidade 

do referido acima, será considerado o valor resultante da aplicação de modelos 

teóricos que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às 

características do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados, 

excetua-se o caso das obrigações com maturidade inferior a doze meses as quais 

serão valorizadas ao valor de amortização, caso não ocorram eventos de crédito 

que possam originar variações no preço do valor de amortização;  

 

b)b)b)b) Para a valorização das Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, será considerado o presumível valor de oferta de 

compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas 

de compra e venda, difundidas por entidades financeiras de reconhecida 

credibilidade no mercado em que os ativos em causa se enquadram. Na 

indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação de 

modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados financeiros que a 

Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características dos 

títulos, excetua-se o caso das obrigações com maturidade inferior a doze meses 

as quais serão valorizadas ao valor de amortização, caso não ocorram eventos de 

crédito que possam originar variações no preço do valor de amortização; 

 

c)c)c)c) Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, na 

falta de preços de mercado, será efetuada a respetiva valorização com base no 

reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

 

d)d)d)d) Para a valorização das unidades de participação dos fundos de investimento que 

compõem a carteira, será considerado o último valor conhecido e divulgado pela 

respetiva Entidade Gestora no dia de valorização do Fundos, e disponível no 

momento de referência; 

 

e)e)e)e) Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa 

de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, será 

considerado o preço de referência do dia a que respeita a valorização, 

considerando o disposto na alínea a); 

 

f)f)f)f) Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será considerado o 

preço de compra ou de venda, consoante se trate de posições compradas ou 
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vendidas respetivamente, difundido através dos meios de informação 

especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros; na indisponibilidade 

deste será considerado, o valor médio das ofertas de compra e venda, difundidas 

por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os 

ativos em causa se enquadram, desde que estas entidades não se encontrem em 

relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos 

Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora. Na ausência deste último, será 

considerado o valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Scholes; 

 

g)g)g)g) Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados 

para o apuramento do seu valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro 

a prazo das respetivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

 

h)h)h)h) Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de 

Valores ou num mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para 

a valorização de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma 

entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as características de 

fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

 

i)i)i)i) Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores 

ou transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados 

nos 15 dias que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de 

valorização definidos para os valores não cotados; 

 

j)j)j)j) Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados 

regularmente poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de 

adequabilidade, consistência e controlo da valorimetria dos ativos, não considerar 

o difundido através dos meios de informação especializados sempre que entender 

que esse valor, não sendo representativo ou não correspondendo ao presumível 

valor de realização, tenha, um impacto relevante no valor da unidade de 

participação. 

 

5.35.35.35.3. . . . Serão lançadas imparidades nos termos do ponto 5.15.15.15.1. sempre que ocorra algum evento que 

possa consubstanciar forte indício de uma alteração na valorização do direito económico 

detido pelo Fundo. Tais imparidades não resultam apenas de situações de lesões mas 

também outras tais como: jogador perde lugar na equipa principal e é relegado 

sistematicamente para a lista de não convocados; jogador é dispensado do clube; jogador é 

emprestado e não se impõe sistematicamente no(s) outro(s) clube(s); jogador tem 

problemas disciplinares graves que colocam o futuro do atleta em causa; lei webster; 
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jogador recusa sistematicamente a transferência para outro clube; outros onde o valor 

económico do atleta possa sofrer quebras significativas e seja opinião do comité de 

investimento que ponham em causa o valor futuro do mesmo. 

 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. Qualquer das imparidades acima referidas poderá ser revertida se o Comité de 

Investimento entender que o motivo que lhe deu origem foi entretanto ultrapassado. Esta 

reversão não poderá no entanto resultar num valor superior ao respetivo valor de 

aquisição pelo Fundo deduzido das amortizações acumuladas caso não tivesse sido 

lançada aquela imparidade. 

    

6.MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO6.MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO6.MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO6.MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO2    

    

Não existiu obrigatoriedade de compensar os participantes e/ou o Fundo pelos erros ocorridos 

durante o ano de 2012. 

    

7777. . . . PERSPECTIVAS PARA 2013PERSPECTIVAS PARA 2013PERSPECTIVAS PARA 2013PERSPECTIVAS PARA 2013    E FACTOS SUBSEQUENTESE FACTOS SUBSEQUENTESE FACTOS SUBSEQUENTESE FACTOS SUBSEQUENTES 

 

A equipa de especialistas do Fundo, está atualmente a seguir ativamente cerca de vinte e sete 

atletas, dos quais dezasseis já integram o Fundo. 

 

O Fundo ainda tem alguma liquidez disponível para investir em Direitos Económicos pelo que 

será natural que, durante o primeiro semestre de 2013, venha a realizar mais aquisições de tais 

Direitos. 

 

Durante o mês de janeiro de 2013, o Fundo chegou a acordo com a Benfica SAD para a rescisão 

do contrato de investimento do atleta Bruno César.  

 

Ainda em janeiro de 2013, os atletas Óscar Cardozo e Roderick Miranda renovaram os seus 

contratos de trabalho desportivo, com a Benfica SAD, até junho de 2016 e junho de 2019 

respetivamente.  

 

 

 

 

 

                                                      

2 De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento da CMVM 15/2003    
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Fundo de Investimento : Benfica Stars Fund - FEI 

Composição da Carteira em 2012-12-31 
Valor TotalJuro Corrido Preço Unit. 

Mda Preço Unit.Quantidade
%

 
Designação 

(EUR) (EUR) (EUR)

A. COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA DE APLICAÇÕES DOS FUNDOS INVEST. MOBILIÁRIO 

4. - OUTROS ACTIVOS  12 362 730

David Simão  136 802 547 206.65 547 206.6525 EUR 

Leandro Pimenta  54 479 217 916.50 217 916.50 25 EUR 

Miguel Vítor  66 107 264 426.59 264 426.59 25 EUR 

Nelson Oliveira  753 085 3 012 338.27 3 012 338.27 25 EUR 

Roderick Miranda  1 160 424 4 641 696.11 4 641 696.11 25 EUR 

Ruben Amorim  350 790 701 580.22 701 580.22 50 EUR 

Urretaviscaya  382 062 1 910 308.27 1 910 308.27 20 EUR 

Oscar René Cardozo  1 363 296 6 816 479.40 6 816 479.40 20 EUR 

Felipe Menezes  435 191 1 450 636.94 1 450 636.94 30 EUR 

Victorio Maximiliano  215 217 717 388.47 717 388.47 30 EUR 

Airton Ribeiro Santo  1 486 942 3 717 355.82 3 717 355.82 40 EUR 

Alan Kardec Junior  1 486 942 2 973 884.66 2 973 884.66 50 EUR 

Ezequiel Garay  781 332 7 813 321.20 7 813 321.20 10 EUR 

Osvaldo Gaitan  1 483 537 9 890 249.73 9 890 249.73 15 EUR 

Bruno César  808 886 5 392 574.93 5 392 574.93 15 EUR 

Franco Jara  441 359 4 413 594.50 4 413 594.50 10 EUR 

Manuel Duran(Nolito)  956 279 4 781 394.00 4 781 394.00 20 EUR 

7 - LIQUIDEZ 

7.1 - À vista  1 368 368

7.1.2 - Depósitos à ordem 

DO 0007-BES/LX 0.0096%    11  1 368 368EUR 

 1 368 368

7.2 - A prazo  9 010 935 10 935 

7.2.1 - Depósitos com pré aviso e a prazo 

DP BES0512 2.2500% 2012-12-05 a 2013-01-08  10 935  9 010 935EUR 

 10 379 303

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

9.1 - Valores Activos  4 382 265

9.2 - Valores Passivos -988 272

 3 393 993

B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO  26 136 026

 8 000 000.00 D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 



    

    

    

    

    

    

    

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOFUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOFUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOFUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO    
BENFICA STAR FUNDBENFICA STAR FUNDBENFICA STAR FUNDBENFICA STAR FUND    ––––    FUNDO FUNDO FUNDO FUNDO ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL DE INVESTIMENTODE INVESTIMENTODE INVESTIMENTODE INVESTIMENTO    MOBILIARIOMOBILIARIOMOBILIARIOMOBILIARIO    FECHADOFECHADOFECHADOFECHADO        
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS IOS IOS IOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 20112 e 20112 e 20112 e 2011    
 
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    
 
O Benfica Stars Fund – Fundo Especial de Investimento Mobiliário Fechado, adiante designado por Fundo, é 
um Fundo Especial de Investimento Fechado, gerido pela ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento 
Mobiliário, S.A.. Foi constituído por um período de cinco anos, tendo iniciado a sua actividade em 30 de 
Setembro de 2009. 
 
O objectivo do Fundo consiste em proporcionar aos participantes a possibilidade de aceder a uma carteira de 
activos, constituída por um conjunto de direitos de crédito do Fundo sobre entidades terceiras (“direitos 
económicos”), os quais se consubstanciam no direito a participar, em certa percentagem, na contrapartida 
da venda ou da transferência temporária para outra entidade, a título oneroso, dos direitos desportivos 
relativos a determinados atletas. 
 
O Fundo investe na aquisição dos direitos económicos referidos no número anterior, à Benfica SAD ou, 
juntamente com esta sociedade, a terceiras entidades, designadamente contra o pagamento de uma 
contrapartida financeira (prémio) à Benfica SAD ou às referidas entidades. 
 
Adicionalmente o Fundo poderá investir, até ao máximo de 20% do seu activo total: 
· Em liquidez e instrumentos do mercado monetário como tal definidos no Regime Jurídico dos Organismos 
de Investimento Colectivo aprovado pelo Decreto-Lei 252/2003, de 17 de Outubro, conforme posterior e 
sucessivamente alterado; 
· Em organismos de investimento colectivo em valores mobiliários, designadamente em fundos de tesouraria 
e/ou fundos do mercado monetário, que se encontrem ou não sob gestão da Entidade Gestora; 
· Em instrumentos financeiros derivados, designadamente futuros, opções, forwards, exclusivamente com o 
objectivo de cobertura do eventual risco cambial decorrente de operações de investimento 
e/desinvestimento nos activos referentes aos direitos económicos. 
 
Por se tratar de um Organismo Especial Investimento (OEI), a composição do Fundo não obedece aos limites 
impostos pelo Direito Comunitário. 
 
O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº16/2003 da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM) de 26 de Janeiro de 2004, que estabelece o Plano Contabilístico dos 
Organismos de Investimento Colectivo (OIC). 
 
As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por inexistência ou irrelevância 
dos valores a reportar, com excepção da Nota 4 cuja divulgação se encontra apresentada nas Bases de 
Apresentação e Principais Políticas Contabilísticas. 
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BASES DE APRESENTAÇÃO E PRIBASES DE APRESENTAÇÃO E PRIBASES DE APRESENTAÇÃO E PRIBASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICASNCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICASNCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICASNCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS    
 
(a) Bases de apresentação 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas com base nos registos contabilísticos 
do Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Colectivo, emitido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, na sequência das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei nº 252/2003, de 17 de 
Outubro. 
 
As demonstrações financeiras e o respectivo anexo que fazem parte integrante do presente Relatório sobre 
a actividade anual do Fundo apresentam diferenças nos arredondamentos em diversos valores. Esta situação 
prende-se com o facto de o sistema de informação - SGC - efectuar a truncagem dos cêntimos de euro. 
Assim, as demonstrações financeiras, quando comparadas, podem apresentar diferenças não significativas. 
 
(b) Especialização dos exercícios 
O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da especialização diária dos 
custos e proveitos. 
 
Assim, os custos e os proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da 
data do seu pagamento ou recebimento. 
 
(c) Aplicações em títulos / Valorização de Activos 
No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos activos que integram o Fundo, a Entidade 
Gestora considerará o seguinte: 
 
Será utilizado o modelo do custo, como tal definido na IAS 38, parágrafo 74 ou seja, serão avaliados pelo seu 
custo menos qualquer amortização acumulada e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. As 
amortizações acumuladas serão efectuadas linearmente, considerando o número anos de contrato 
celebrado entre cada atleta e a Benfica SAD, no caso de se proceder à renovação do contrato a taxa de 
amortização a aplicar será ajustada à duração do novo vínculo contratual.  
Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado regulamentado ou 
especializado, será considerado o preço disponível no momento de referência do dia a que respeita a 
valorização. Caso não exista preço disponível, será considerada a última oferta de compra difundida através 
dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, na indisponibilidade 
desta, o presumível valor de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio 
das ofertas de compra e venda, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 
mercado em que os activos em causa se enquadram, desde que estas entidades não se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a 
Entidade Gestora. Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da aplicação de 
modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características do título, 
nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados, exceptua-se o caso das obrigações com maturidade 
inferior a doze meses as quais serão valorizadas ao valor de amortização, caso não ocorram eventos de 
crédito que possam originar variações no preço do valor de amortização; 
Para a valorização de Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação em mercado regulamentado, 
será considerado o presumível valor de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o 
valor médio das ofertas de compra e venda, difundidas por entidades financeiras de reconhecida 
credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram. Na indisponibilidade deste, será 
considerado o valor resultante da aplicação de modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados 
financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características dos títulos, 
exceptua-se o caso das obrigações com maturidade inferior a doze meses as quais serão valorizadas ao valor 
de amortização, caso não ocorram eventos de crédito que possam originar  variações no preço do valor de 
amortização; 
Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, 
será efectuada a respectiva valorização com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação; 
Para a valorização das unidades de participação dos fundos de investimento que compõem a carteira, será 
considerado o valor conhecido e diariamente divulgado pela respectiva Entidade Gestora no dia de 
valorização do Fundos, e disponível no momento de referência; 
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Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à 
negociação num mercado regulamentado ou especializado, será considerado o preço de referência do dia a 
que respeita a valorização, considerando o disposto no número deste artigo; 
Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será considerado o preço de compra ou de 
venda, consoante se trate de posições compradas ou vendidas respectivamente difundido através dos meios 
de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros. Na indisponibilidade deste, será 
considerado o presumível valor de realização fornecido por entidades financeiras de reconhecida 
credibilidade no mercado em que os activos em causa se enquadram e na ausência deste último, será 
considerado o valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black- Scholes. 
Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o apuramento do seu 
valor, a respectiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das respectivas moedas e o prazo 
remanescente do contrato; 
Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores ou num mercado 
regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização de valores mobiliários da mesma 
espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, tendo em conta as características de 
fungibilidade e liquidez entre as emissões; 
Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou transaccionados em 
mercados regulamentados, que não sejam transaccionados nos 15 dias que antecedem a respectiva 
avaliação, serão utilizados os critérios de valorização definidos para os valores não cotados; 
Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transaccionados regularmente poderá a Entidade 
Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e controlo da valorimetria dos activos, 
não considera o difundido através dos meios de informação especializados sempre que entender que esse 
valor, não sendo representativo ou não corresponda ao presumível valor de realização, tenha um impacto 
relevante no valor da unidade de participação. 
 
As mais e menos valias apuradas são registadas nas rubricas de mais e menos valias no activo a acrescer e a 
deduzir, respectivamente, ao valor bruto da carteira de títulos por contrapartida de resultados. 
 
Os juros decorridos dos títulos em carteira são registados em proveitos a receber na rubrica de Contas de 
regularização do activo por contrapartida de resultados.  
 
Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja liquidação ainda não 
ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na rubrica Outras contas de regularização, do passivo e 
do activo, respectivamente.  
 
 (f) Comissão de gestão e de depositário 
Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora recebe do Fundo uma comissão anual de 2,15% (dois 
vírgula quinze por cento) -Componente fixa, calculada mensalmente sobre o valor do património líquido do 
Fundo e cobrada semestralmente. 
 
Para além da comissão acima referida, a Sociedade Gestora recebe uma comissão anual - Componente 
variável calculada de acordo com a seguinte fórmula: Comissão de Gestão - Componente Variável: 10%* 
(Rendibilidade Anual do Fundo). 
 
O valor correspondente à Componente Variável da Comissão de Gestão (Comissão de Performance) será 
calculado e deduzido mensalmente, sob a forma de provisão, ao valor líquido global do Fundo e cobrado no 
primeiro dia útil do período anual seguinte àquele que respeite. 
 
Os períodos anuais para efeito de cálculo da Comissão de Performance correspondem a períodos sucessivos 
de doze meses, a contar da data de início da actividade do Fundo. 
 
A Comissão de performance só será cobrada quando a valorização da unidade de participação for positiva 
relativamente ao último período anual. 
 
Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária recebe do Fundo uma comissão anual de 0,05% (zero 
vírgula zero cinco por cento), calculada mensalmente sobre o valor do património líquido do Fundo e cobrada 
semestralmente.  
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(g) Taxa de supervisão 
O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,03‰ (com um mínimo de 200 euros e um 
máximo de 20.000 euros). Esta taxa, calculada sobre o valor líquido global do fundo no final de cada mês, 
deverá ser entregue mensalmente à CMVM. 
 
De acordo com o previsto no nº3 do artigo 4º da Portaria nº913-I/2003 de 30 de Agosto, nos primeiros 6 
meses de actividade os fundos de investimento estão isentos do pagamento da taxa de supervisão. 
 
(i) Regime Fiscal 
Os rendimentos obtidos pelo fundo têm o seguinte regime fiscal: 
Rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados 
autonomamente: 

1. por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se tratasse; 
2. às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares 

residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não for 
efectuada pela entidade a quem compete (encontram-se neste caso os juros das obrigações, dos 
depósitos bancários e os dividendos, sobre os quais incide uma taxa de 25%); 

 
 
 
 
 
 

3. ou à taxa de 25% sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano, no caso de rendimentos não 
sujeitos a retenção na fonte. 

 
Rendimentos obtidos fora do território português que não sejam considerados mais-valias:  

1. Os rendimentos obtidos fora do território português provenientes de títulos de dívida e de fundos de 
investimento, são tributados autonomamente à taxa de 20%; 

2. Outros rendimentos obtidos fora do território português são tributados autonomamente à taxa de 
25% incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. 

 
Rendimentos obtidos em território português ou fora dele, qualificados como mais-valias: 

1. As mais-valias obtidas em território português ou fora dele, são tributadas autonomamente, à taxa 
de 21,5% sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano, nas 
mesmas condições em que se verificaria se desses rendimentos fossem titulares pessoas singulares 
residentes em território português; 

2. O saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias resultante da alienação de acções detidas por 
fundos de investimento durante mais de 12 meses, obrigações e de títulos de dívida, encontram-se 
excluídas de tributação; 

3. O saldo positivo apurado entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de acções 
em micro e pequenas empresas não cotadas nos mercados regulamentados ou não regulamentado 
da bolsa de valores, é considerado em 50% do seu valor. Adicionalmente, o saldo positivo entre as 
mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de acções, de obrigações e de outros títulos de 
dívida, encontra-se isento de IRS até ao valor anual de € 500. 
 

Os rendimentos obtidos fora do território português por fundos de investimento constituídos e a operar nos 
termos da legislação nacional poderão beneficiar da aplicação de um mecanismo de crédito de imposto por 
dupla tributação internacional, o qual se encontra sujeito às seguintes regras: 

a) o crédito de imposto consiste na dedução ao imposto devido sobre esses rendimentos e apurado 
tendo em consideração as normas acima expostas, da menor das seguintes importâncias: 

1) imposto sobre o rendimento efectivamente pago no estrangeiro em relação aos 
rendimentos em causa; 
2) imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa 
tenham; 

b) quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país 
onde os rendimentos são obtidos, e desde que esta não exclua do respectivo âmbito os fundos de 

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo    TaxasTaxasTaxasTaxas    
1 Janeiro a 29 Outubro 25% 
30 Outubro a 31 Dezembro 26,5% 
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investimento, a dedução a que se refere a alínea anterior não pode ultrapassar o imposto pago nesse 
país nos termos previstos pela convenção; 
c) sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes países, a 
dedução deve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimentos procedentes do mesmo 
país; 
d) os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de 
tributação, pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre o rendimento pagos no 
estrangeiro. 
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NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 1 ––––    CAPITAL DO FUNDOCAPITAL DO FUNDOCAPITAL DO FUNDOCAPITAL DO FUNDO    
O património do Fundo é composto por unidades de participação, as quais conferem aos seus titulares o 
direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de unidades que 
representam. 
 
As variações registadas no valor líquido global e unitário do OIC no exercício de 2012, podem ser verificadas 
através do seguinte detalhe: 
 

  
 
A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada nos últimos exercícios é apresentada, como 
segue: 
 

 
 
 
O número de participantes por escalão em 31 de Dezembro de 2012 apresenta-se no seguinte quadro: 
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NOTA 3 NOTA 3 NOTA 3 NOTA 3 ––––    INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOSINVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOSINVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOSINVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS    
O detalhe da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2012 é apresentado no Anexo I. 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2012, foi o seguinte: 
 

 
    
NOTA 4 NOTA 4 NOTA 4 NOTA 4 ––––    CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOSCRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOSCRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOSCRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS    
Os critérios utilizados na valorização dos activos integrantes da carteira do OIC já foram mencionados e 
encontram-se atrás explicitados. 
 
NOTA 5 NOTA 5 NOTA 5 NOTA 5 ––––    COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDOCOMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDOCOMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDOCOMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO    
Em 31 de Dezembro de 2012, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 

 
 
Em 31 de Dezembro de 2012, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 
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NOTA 9 NOTA 9 NOTA 9 NOTA 9 ––––    IMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOSIMPOSTOS    
 
Nos exercícios findos em 2012 e 2011, os montantes suportados pelo Fundo referente a impostos são 
compostos por: 

 
 
 
NOTA 15 NOTA 15 NOTA 15 NOTA 15 ––––    CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDOCUSTOS IMPUTADOS AO FUNDOCUSTOS IMPUTADOS AO FUNDOCUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO    
Os custos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, apresentam o 
seguinte detalhe: 

 
 
NOTA 16 NOTA 16 NOTA 16 NOTA 16 ––––    VALORES COMPARATIVOSVALORES COMPARATIVOSVALORES COMPARATIVOSVALORES COMPARATIVOS    
As demonstrações financeiras são comparáveis em todos os aspectos e conteúdos com as do exercício 
anterior. 
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ANEXO I 
Inventário da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2012. 
 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em  31 de D ezembro de 2012 

Benfica Stars Fund - FEI  (Valores em Euro)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

4 -  

4. - OUTROS A CTIVO S 

 375 000  136 802  136 802David Simão (238 198)

 375 000  54 479  54 479Leandro Pimenta (320 521)

 500 000  66 107  66 107Migue l Vítor (433 893)

 2 000 000  753 085  753 085Nelson Oliveira (1 246 915)

 2 000 000  1 160 424  1 160 424Roderick Miranda (839 576)

 1 500 000  350 790  350 790Ruben Amorim (1 149 210)

 1 200 000  382 062  382 062Urretaviscaya (817 938)

 4 000 000  1 363 296  1 363 296Oscar René Cardozo (2 636 704)

 1 500 000  435 191  435 191Felipe Menezes (1 064 809)

 1 350 000  215 217  215 217Victorio Maximiliano (1 134 783)

 3 000 000  1 486 942  1 486 942Airton Ribeiro Santo (1 513 058)

 3 000 000  1 486 942  1 486 942Alan Kardec Junior (1 513 058)

 1 175 000  781 332  781 332Ezequiel Garay (393 668)

 2 025 000  1 483 537  1 483 537Osva ldo Gaitan (541 463)

 1 035 000  808 886  808 886Bruno César (226 114)

 600 000  441 359  441 359Franco Jara (158 641)

 1 300 000  956 279  956 279Manuel Duran(Nolito) (343 721)

 12 362 730- 12 362 730(14 572 270)- 26 935 000Sub-Total:  

Total  26 935 000 - (14  572 270)  12 362 730 -  12 362 730  
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