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RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 

REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL 
 
 
Introdução 
 
1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos o nosso relatório de revisão limitada sobre a informação 

financeira do período de seis meses findo em 30 de Junho de 2009 do BPI América Fundo de Investimento 
Aberto de Acções (Fundo), gerido pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora), incluída no Relatório de Gestão, no balanço (que 
evidencia um total de 11.275.903 Euros e um total de capital do Fundo de 11.243.128 Euros, incluindo um 
resultado líquido do período negativo de 355.833 Euros), nas demonstrações dos resultados e dos fluxos de 
caixa para o período de seis meses findo naquela data e no correspondente anexo. 

 
2. As quantias das demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, são as que constam dos registos 

contabilísticos do Fundo. 
 
Responsabilidades 
 
3. É da responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade Gestora: (i) a preparação de 

demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Fundo, o 
resultado das suas operações e os seus fluxos de caixa; (ii) que a informação financeira histórica seja 
preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os organismos de 
investimento colectivo e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo 
Código dos Valores Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (iv) a informação de qualquer facto relevante 
que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados. 

 
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos acima 

referidos, designadamente se, para os aspectos materialmente relevantes, é completa, verdadeira, actual, 
clara, objectiva e lícita, em conformidade com o exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-
nos emitir um relatório de segurança moderada, profissional e independente, sobre essa informação 
financeira, baseado no nosso trabalho. 
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Âmbito 
 
5. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação 

financeira acima referida está isenta de distorções materialmente relevantes.  O nosso trabalho foi efectuado 
com base nas Normas Técnicas e nas Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, tendo sido planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu principalmente em 
indagações e procedimentos analíticos destinados a rever, para os aspectos materialmente relevantes: (i) o 
suporte das quantias e informações divulgadas nas demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas 
utilizadas na sua preparação, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Administração da 
Sociedade Gestora; (ii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua 
divulgação, tendo em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da adequada avaliação dos valores do Fundo; 
(iv) a verificação do cumprimento dos critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão do Fundo; 
(v) a verificação do controlo sobre eventuais operações efectuadas fora de bolsa; (vi) a verificação do registo 
e controlo dos movimentos de subscrição e resgate das unidades de participação do Fundo; (vii) a verificação 
da aplicabilidade do princípio da continuidade das operações; (viii) a apreciação sobre se é adequada, em 
termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras; e (ix) a apreciação sobre se a informação 
financeira é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.   

 
6. O nosso trabalho abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 

relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas anteriormente referidos. 
 
7. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório de 

revisão limitada sobre a informação financeira semestral. 
 
Parecer 
 
8. Com base no trabalho efectuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança 

moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que a informação financeira do BPI 
América Fundo de Investimento Aberto de Acções relativa ao período de seis meses findo em 30 de Junho de 
2009 não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os organismos de investimento colectivo e que, 
nos termos das definições incluídas nas Directrizes mencionadas no parágrafo 5 acima, não seja completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 6 de Agosto de 2009 
 
 
 
 
 
   
Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Representada por Maria Augusta Cardador Francisco 



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)

2009 2008
Activo Mais- Menos-valias/ Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias /provisões líquido líquido CAPITAL E PASSIVO Notas 2009 2008

Carteira de títulos Capital do OIC
    Acções 3 9,945,853 724,458 (333,475) 10,336,836 13,628,113     Unidades de participação 1 17,613,544 16,628,809

    Variações patrimoniais 1 25,117,387 25,611,678
Terceiros     Resultados transitados 1 (31,131,970) (24,964,502)
    Contas de devedores 69,699 - - 69,699 397,282     Resultado líquido do período 1 (355,833) (2,530,027)

               Total do Capital do OIC 11,243,128 14,745,958
Disponibilidades
    Depósitos à ordem 3 869,368 - - 869,368 758,126 Terceiros

    Resgates a pagar a participantes 2,365 34,708
Acréscimos e diferimentos     Comissões a pagar 21,040 28,259
    Outros acréscimos e diferimentos - - - - 31,175     Outras contas de credores 5,786 5,575

29,191 68,542

Acréscimos e diferimentos
    Outros acréscimos e diferimentos 3,584 196
               Total do Passivo 32,775 68,738

               Total do Activo 10,884,920 724,458 (333,475) 11,275,903 14,814,696                Total do Capital do OIC e do Passivo 11,275,903 14,814,696

Número total de unidades 
   de participação em circulação 1 3,522,709 3,325,761 Valor unitário da unidade de participação 1 3.19161 4.43386

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2009.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

Notas 2009 2008 Notas 2009 2008

Operações sobre cotações Operações sobre cotações
    Futuros 13 550,570 3,860,204     Futuros - 2,676,586

               Total dos Direitos 550,570 3,860,204                Total das Responsabilidades - 2,676,586

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2009.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÔES

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS SEMESTRES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2009 2008 PROVEITOS E GANHOS Notas 2009 2008

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    De operações correntes - 27    Outros, de operações correntes 2,499 17,292
Comissões e taxas Rendimento de títulos
    Da carteira de títulos e outros activos 11,455 14,364    Da carteira de títulos e outros activos 117,361 115,034
    Outras, de operações correntes 109,926 179,568 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras    Na carteira de títulos e outros activos 17,462,087 21,226,086
    Na carteira de títulos e outros activos 17,811,613 23,283,078    Em operações extrapatrimoniais 1,241,972 10,714,663
    Em operações extrapatrimoniais 1,222,112 11,098,882
Impostos
    Impostos sobre o rendimento 24,197 26,739
    Impostos indirectos 449 444
Resultado líquido do período (355,833) (2,530,027)

18,823,919 32,073,075 18,823,919 32,073,075

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados para o semestre findo em 30 de Junho de 2009.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008

(Montantes expressos em Euros)

2009 2008

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 4,384,723 898,502
Pagamentos:

Resgates de unidades de participação (4,102,640) (2,791,547)
Fluxo das operações sobre as unidades do OIC 282,083 (1,893,045)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:

Venda de títulos e outros activos 16,793,507 28,641,263
Rendimento de títulos e outros activos 128,608 111,547

Pagamentos:
Compra de títulos e outros activos (17,777,932) (26,372,094)
Comissões de bolsa suportadas (2) (138)
Comissões de corretagem (11,453) (14,292)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos (867,272) 2,366,286

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Operações cambiais 23,176 10,573
Operações sobre cotações 502,460 10,076,904
Margem inicial em contratos de futuros e opções 305,084 3,150,106
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 276,866 123,820

Pagamentos:
Operações cambiais (1,651) (3,464)
Operações sobre cotações (485,080) (10,441,060)
Margem inicial em contratos de futuros e opções (211,521) (2,786,936)
Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas (276,750) (157,694)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 132,584 (27,751)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 3,430 17,161
Pagamentos:

Comissão de gestão (107,415) (185,388)
Comissão de depósito (1,207) (2,085)
Juros devedores de depósitos bancários - (30)
Impostos e taxas (34,507) (68,660)

Fluxo das operações de gestão corrente (139,699) (239,002)

          Saldo dos fluxos de caixa do período (592,304) 206,488

          Disponibilidades no início do período 1,461,672 551,638

          Disponibilidades no fim do período 869,368 758,126

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa 
para o semestre findo em 30 de Junho de 2009.



BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2009 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do BPI América Fundo de Investimento Aberto de Acções (OIC) foi autorizada por Portaria 
do Ministério das Finanças, de 21 de Abril de 1993, tendo iniciado a sua actividade em 16 de Agosto de 
1993.  É um organismo de investimento colectivo aberto, constituído por tempo indeterminado, e tem como 
principal finalidade a realização de aplicações em acções emitidas por empresas cuja lei aplicável seja a 
dos Estados Unidos da América ou que se encontrem admitidas à negociação em mercados aí situados. 
 
O OIC é administrado, gerido e representado pela BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de banco depositário são exercidas pelo 
Banco BPI, S.A.. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos 
de Investimento Colectivo.  As notas cuja numeração se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas. 
 
1. CAPITAL DO OIC 
 
 O capital do OIC está formalizado através de unidades de participação desmaterializadas, em regime 

de co-propriedade aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial 
de subscrição de 5 Euros cada.  O preço de subscrição e de reembolso das unidades de participação 
é calculado com base no valor do capital do OIC por unidade de participação, no dia em que são 
subscritas ou em que é solicitado o seu resgate, respectivamente. 

 
 Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2009, o movimento no capital do OIC foi o seguinte: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2008 Subscrições Resgates Outros período 30.06.2009

Valor base 17.123.102 6.772.046 (6.281.604) - - 17.613.544
Diferença para o valor base 25.327.579 (2.387.323) 2.177.130 1 - 25.117.387
Resultados acumulados (24.964.502) - - (6.167.468) - (31.131.970)
Resultado líquido do período (6.167.468) - - 6.167.468 (355.833) (355.833)

19.175.238 4.384.723 (4.104.474) 1 (355.833) 11.243.128
Número de unidades de 
   participação 3.424.620 1.354.409 (1.256.320) - - 3.522.70

Valor da unidade de participação 3,30510 - - - - 3,19161 

 
 

 

9 

 
 
 O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 

participação em circulação no último dia de cada mês do semestre findo em 30 de Junho de 2009 
foram os seguintes: 

 

Valor Líquido Valor da Unidade Número de U.P.'s
Meses Global do Fundo de Participação em circulação

Janeiro 9.891.959 3,32004 2.979.466
Fevereiro 7.843.623 3,03741 2.582.341

Março 8.972.125 3,07855 2.914.401
Abril 10.015.076 3,35113 2.988.564
Maio 9.749.127 3,25043 2.999.339

Junho 11.243.128 3,19161 3.522.709
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2009 
(Montantes expressos em Euros) 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS 
 
 Em 30 de Junho de 2009, esta rubrica tem a seguinte composição: 
 

Preço de Mais Menos Valor da Juros
Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira corridos Soma

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

Mercado de Cotações Oficiais de Bolsas de Valores  de Estados Não Membros da U.E.

Acções

ST JUDE MEDICAL INC 195.096 54.984 -                  250.080 -                    250.080
TORCHMARK CORPORATION 209.620 39.340 -                  248.960 -                    248.960
FRANKLIN RESOURCES INC 172.456 72.095 -                  244.551 -                    244.551
MICROSOFT  CORP. 206.124 36.050 -                  242.174 -                    242.174
DELL INC 177.788 61.181 -                  238.969 -                    238.969
KING PHARMACEUTICALS INC 183.513 54.955 -                  238.468 -                    238.468
MCKESSON CORP 207.162 29.431 -                  236.593 -                    236.593
CITRIX  SYSTEMS INC 208.483 26.168 -                  234.651 -                    234.651
CAMPBELL SOUP CO 231.051 -                  ( 4) 231.047 -                    231.047
PFIZER INC 212.483 12.506 -                  224.989 -                    224.989
UNITEDHEALTH GROUP INC - 205.598 13.555 -                  219.153 -                    219.153
BED BATH & BEYOND INC 206.805 10.756 -                  217.561 -                    217.561
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 207.186 9.114 -                  216.300 -                    216.300
ESTEE LAUDER COMPANIES - CL A 216.328 -                  ( 1.364) 214.964 -                    214.964
FEDERATED INVESTORS INC-CL  B 228.076 -                  ( 13.322) 214.754 -                    214.754
SAFEWAY INC 210.587 4.152 -                  214.739 -                    214.739
EXXON MOBIL CORPORATION 207.565 5.123 -                  212.688 -                    212.688
3M CO- 204.522 8.086 -                  212.608 -                    212.608
IMS HEALTH INC 210.218 1.838 -                  212.056 -                    212.056
RADIOSHACK CORPORATION 213.747 -                  ( 4.357) 209.390 -                    209.390
CLOROX COMPANY 193.584 15.769 -                  209.353 -                    209.353
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 162.533 46.360 -                  208.893 -                    208.893
QWEST COMMUNICATIONS INTL 177.746 30.722 -                  208.468 -                    208.468
AMERISOURCEBERGEN CORP. 204.427 3.925 -                  208.352 -                    208.352
STARBUCKS CORP - 208.326 -                  ( 969) 207.357 -                    207.357
DUN & BRADSTREET CORP 205.732 1.114 -                  206.846 -                    206.846
VERIZON COMMUNICATIONS 201.853 4.695 -                  206.548 -                    206.548
KROGER CO 199.890 6.039 -                  205.929 -                    205.929
ZIMMER HOLDINGS INC 182.599 22.354 -                  204.953 -                    204.953
ALTRIA GROUP INC 206.614 -                  ( 1.362) 205.252 -                    205.252
WINDSTREAM CORP 197.001 6.469 -                  203.470 -                    203.470
GRAINGER INC 171.159 31.600 -                  202.759 -                    202.759
WAL-MART STORES INC 213.242 -                  ( 11.038) 202.204 -                    202.204
HARMAN INTERNATIONAL 220.053 -                  ( 20.534) 199.519 -                    199.519
AT&T INC 202.601 -                  ( 4.008) 198.593 -                    198.593
AUTODESK INC 210.397 -                  ( 12.997) 197.400 -                    197.400
WALGREEN CO 165.483 27.966 -                  193.449 -                    193.449
JABIL CIRCUIT INC 216.610 -                  ( 24.994) 191.616 -                    191.616
SYSCO CORP 195.547 -                  ( 4.688) 190.859 -                    190.859
APACHE CORPORATION 171.898 16.976 -                  188.874 -                    188.874
APPLIED MATERIALS INC 176.470 12.041 -                  188.511 -                    188.511
MOODY'S CORP. 208.050 -                  ( 21.620) 186.430 -                    186.430
CARDINAL HEALTH INC 208.995 -                  ( 23.110) 185.885 -                    185.885
SYMANTEC CORP - 159.644 24.441 -                  184.085 -                    184.085
FAMILY DOLLAR STORES 202.054 -                  ( 19.848) 182.206 -                    182.206
LEXMARK INTL GROUP INC-CL A 205.330 -                  ( 34.876) 170.454 -                    170.454
SUNOCO INC - 209.570 -                  ( 42.144) 167.426 -                    167.426
VALERO ENERGY CORP - 211.163 -                  ( 45.059) 166.104 -                    166.104
GANNETT COMPANY INC 212.370 -                  ( 47.181) 165.189 -                    165.189
BIG LOTS INC 130.504 34.653 -                  165.157 -                    165.157

9.945.853 724.458 ( 333.475) 10.336.836 -                     10.336.836

 
 
 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o semestre findo em 30 de Junho de 2009 foi 

o seguinte: 
 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.461.672 - ( 592.304 ) 869.368 
  ======= === ====== ====== 
 
 Em 30 de Junho de 2009, os depósitos à ordem incluíam depósitos denominados em Euros e Dólares dos 

Estados Unidos no montante de 448.558 Euros e 267.947 Euros (378.716 USD), os quais venciam juros à 
taxa média anual líquida de 0,78% e 0,25%, respectivamente. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2009 
(Montantes expressos em Euros) 

 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, 

mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Colectivo, estabelecido 
pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação complementar emitida por esta 
entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas através do Decreto-Lei nº 252/2003, 
de 17 de Outubro. 

 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras, foram as seguintes: 
 
 a) Especialização de exercícios 
 
  O OIC regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de 

exercícios, sendo reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do 
seu recebimento ou pagamento. 

 
  Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos 

equiparados”, sendo o respectivo imposto reflectido na rubrica “Impostos”. 
 
 b) Carteira de títulos 
 
  As compras de títulos são registadas na data da transacção, pelo valor efectivo de aquisição. 
 
  Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado ou presumível de 

mercado, de acordo com as seguintes regras: 
 
  i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou à negociação em mercados regulamentados 

são valorizados diariamente, com base na última cotação disponível no momento de 
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC.  Caso não 
exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se 
tenha verificado nos 15 dias anteriores; 

 
  ii) Os valores mobiliários não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas pela 

Sociedade Gestora como representativas do seu presumível valor de realização, são 
valorizados com base em valores de oferta de compra e de venda, difundidos por um 
market maker da sua escolha, disponibilizados para o momento de referência do dia em 
que se esteja a proceder à valorização da carteira do OIC. 

 
  As mais e menos-valias apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 

anteriormente, são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício nas rubricas 
“Ganhos ou Perdas em operações financeiras”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e 
“Menos-valias” do activo. 

 
  Os dividendos são registados quando atribuídos/recebidos na rubrica ”Rendimento de títulos”. 
 
  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 
 
 c) Valorização das unidades de participação 
 
  O valor de cada unidade de participação é calculado dividindo o valor do capital do OIC pelo 

número de unidades de participação em circulação.  O capital do OIC corresponde ao somatório 
das rubricas unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados e resultado 
líquido do exercício. 

 
  A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate e 

o valor base da unidade de participação, na data de subscrição ou resgate.  A diferença apurada 
é repartida entre a fracção imputável a exercícios anteriores e a parte atribuível ao exercício. 
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BPI AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2009 
(Montantes expressos em Euros) 

 d) Comissão de gestão 
 
  A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 

património do OIC.  De acordo com o regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada 
diariamente por aplicação de uma taxa anual de 2,225% ao capital do OIC, sendo a sua 
liquidação efectuada mensalmente.  Este custo é registado na rubrica “Comissões”. 

 
 e) Comissão de depósito 
 
  A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário.  De acordo com o 

regulamento de gestão do OIC, esta comissão é calculada diariamente por aplicação de uma 
taxa anual de 0,025% ao capital do OIC, sendo a sua liquidação efectuada mensalmente.  Este 
custo é registado na rubrica “Comissões”. 

 
 f) Taxa de supervisão 
 
  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, constitui um 

encargo do OIC, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final 
de cada mês e registada na rubrica “Comissões”. 

 
  A taxa mensal aplicável ao OIC é de 0,0133‰, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 

Euros e 10.000 Euros, respectivamente. 
 
 g) Operações em moeda estrangeira 
 
  Os activos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base no câmbio indicativo 

para as operações à vista (“fixing”), divulgado pelo Banco de Portugal na data de encerramento 
do balanço.  Os ganhos e perdas resultantes da reavaliação cambial são registados como 
proveitos e custos do exercício, respectivamente. 

 
 h) Operações com contratos de “Futuros” 
 
  As posições abertas em contratos de futuros, transaccionados em mercados organizados, são 

reflectidas em rubricas extrapatrimoniais.  Estas são valorizadas diariamente com base nas 
cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos, realizados ou potenciais, reconhecidos como 
proveito ou custo nas rubricas de “Ganhos ou Perdas em operações financeiras”. 

 
  A margem inicial é registada na rubrica “Outras contas de devedores”.  Os ajustamentos de 

cotações são registados diariamente em contas de acréscimos e diferimentos do activo ou do 
passivo e transferidos no dia seguinte para a conta de depósitos à ordem associada. 

 
 i) Impostos 
 
  Em conformidade com o artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os rendimentos obtidos 

pelos fundos de investimento em território português são tributados como se de pessoas 
singulares se tratassem, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

 
  Juros 
 
  Os juros são tributados à taxa de 20%. 
 
  Mais valias 
 
  Nos termos do disposto na Lei nº 109-B/2001, de 27 de Dezembro, as mais valias realizadas em 

acções detidas há menos de um ano são tributadas autonomamente à taxa de 10% sobre a 
diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  As mais-valias 
realizadas em títulos de dívida e em acções detidas há mais de um ano estão excluídas de 
tributação. 
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  Dividendos 
 
  Os dividendos recebidos de empresas nacionais são tributados à taxa de 20% (10% no caso de 

se tratarem de empresas privatizadas). 
 
  Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados à taxa de 20%, sendo 

deduzidos os impostos retidos no estrangeiro em países com os quais Portugal celebrou 
acordos de dupla tributação. 

 
  Contratos de futuros 
 
  Os ganhos líquidos em contratos de futuros são tributados à taxa de 10%. 
 
  Impostos diferidos 
 

De acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, o Fundo não regista os impostos 
diferidos correspondentes às mais valias potenciais que resultam da valorização de acções que 
detém em carteira. 

 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2009, as posições cambiais mantidas pelo OIC podem resumir-se da seguinte forma: 
 

A Prazo
Forward Futuros Total a Prazo

USD 14.534.357 - - - - 14.534.357

Contravalor 
Euro 10.283.258 - - - - 10.283.258

Posição GlobalOpçõesÀ VistaMoedas

 
 
13. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 
 

Em 30 de Junho de 2009, a exposição ao risco de cotações pode resumir-se da seguinte forma: 
 

Extra-patrimoniais

Futuros Opções

Acções 10.336.836  550.570 - 10.887.406

Acções e 
Valores 

Similares
Montante Saldo
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15. CUSTOS IMPUTADOS 
 
 Os custos imputados ao OIC durante o semestre findo em 30 de Junho de 2009 apresentam a seguinte 

composição: 
 

Custos Valor % VLGF

Comissão de Gestão 107.946 2,225%
 - Componente fixa 107.946 2,225%
 - Componente variável - 0,00%
Comissão de Depósito 1.213 0,025%
Taxa de Supervisão 767 0,02%
Custos de Auditoria - 0,00%

TOTAL 109.926

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 2,27%
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