
BPI América

Valorização

Tipo de Fundo: Fundo aberto de acções. Fundo de Acções Internacionais

Data de Início: 16 de Agosto de 1993

Objectivo: Proporcionar aos seus participantes o investimento em acções de sociedades 
dos Estados Unidos da América ou que se encontrem cotadas em mercados 
regulamentados desse país, procurando, através da constituição de uma carteira 
diversificada geográfica e sectorialmente, usufruir do potencial de valorização 
que este tipo de investimentos apresenta a médio e longo prazo.

Política de distribuição de Rendimentos: Fundo de capitalização

Banco Depositário: Banco Português de Investimento, S.A.

Locais de Comercialização: Banco Português de Investimento, S.A.; Banco BPI, S.A.;
Investimento Directo - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.

Canais Alternativos de Comercialização à distância: Internet – www.bpionline.pt;
                www.bpinet.pt.
                www.atrium.pt.
Telefone - BPI Directo (800 200 500)

Condições de Investimento em 30.06.2003
Subscrição Inicial 500.00 euros Pré-aviso de reembolso  5 dias úteis
Entregas Adicionais 250.00 euros Prazo mínimo investimento  5 dias úteis
Comissões
  Subscrição 0% Gestão 1.50%
  Resgate < 90 dias 1% Depositário 0.75%

90-180 dias 0.5%
>180 dias 0%



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)

2003 2002
Activo Mais- Menos-valias/ Activo Activo

ACTIVO Notas bruto  -valias /provisões líquido líquido CAPITAL DO FUNDO E PASSIVO Notas 2003 2002

Carteira de títulos Capital do Fundo
    Acções 3 31.787.995 1.699.060 (578.547) 32.908.508 51.609.985     Unidades de participação 1 37.428.855 49.675.545

    Variações patrimoniais 1 25.790.624 25.645.215
Contas de terceiros     Resultados transitados 1 (26.772.505) (5.250.471)
    Outras contas de devedores 42.404 - - 42.404 1.393.793     Resultado líquido do período 1 (638.743) (15.227.745)

               Total do Capital do Fundo 35.808.231 54.842.544
Disponibilidades
    Depósitos à ordem 3 3.086.722 - - 3.086.722 3.011.466 Contas de terceiros

    Resgates a pagar a participantes 1.022 111.322
Contas de regularização     Comissões a pagar 56.231 108.178
    Outras contas de regularização - - - - -     Outras contas de credores 171.673 952.471

228.926 1.171.971

Contas de regularização
    Outras contas de regularização 477 729
               Total do Passivo 229.403 1.172.700

               Total do Activo 34.917.121 1.699.060 (578.547) 36.037.634 56.015.244                Total do Capital do Fundo e do Passivo 36.037.634 56.015.244

Total do número de unidades de participação 1 7.485.771 9.935.109 Valor unitário da unidade de participação 1 4,78351 5,52007

O anexo faz parte integrante do balanço em 30 de Junho de 2003.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS SEMESTRES FINDOS

EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS Notas 2003 2002 PROVEITOS E GANHOS Notas 2003 2002

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados
    De operações correntes 1.246 -     Outros, de operações correntes 18.944 39.365
Comissões Rendimento de títulos
    Da carteira de títulos 52.830 93.188     Da carteira de títulos 276.127 354.821
    Outras, de operações correntes 408.629 646.961 Ganhos em operações financeiras
Perdas em operações financeiras     Na carteira de títulos 46.330.270 56.787.950
    Na carteira de títulos 46.744.680 71.354.646     Em operações extrapatrimoniais 559.647 724.562
    Em operações extrapatrimoniais 557.402 948.793
Impostos e taxas
    Indirectos 35 -
    Directos 58.909 90.855

Resultado líquido do período (638.743) (15.227.745)

47.184.988 57.906.698 47.184.988 57.906.698

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o semestre findo em 30 de Junho de 2003.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2003 E 2002

(Montantes expressos em Euros)

2003 2002

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
Recebimentos:

Subscrição de unidades de participação 13.630.769 36.249.807
Pagamentos:

Resgates de unidades de participação (12.716.436) (1.076.312)
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo 914.333 35.173.495

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Recebimentos:

Venda de títulos 22.414.388 20.319.984
Rendimento de títulos 290.656 334.407
Outros recebimentos relacionados com a carteira - 33.314

Pagamentos:
Compra de títulos (21.989.803) (53.192.571)
Taxas de bolsa suportadas (149) (40)
Taxas de corretagem (52.978) (90.927)
Outros pagamentos relacionados com a carteira (35.834) (48.696)

Fluxo das operações da carteira de títulos 626.280 (32.644.529)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:

Recebimentos em operações cambiais 25.194 33.347
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas 206.238 305.849

Pagamentos:
Pagamentos em operações cambiais (2.801) (59.901)
Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas (227.751) (495.115)

Fluxo das operações a prazo e de divisas 880 (215.820)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 16.641 37.728
Outros recebimentos correntes 70.019 -

Pagamentos:
Juros de depósitos bancários (1.231) -
Comissão de gestão (254.933) (364.794)
Comissão de depósito (127.466) (182.397)
Impostos e taxas (154.535) (78.421)
Outros pagamentos correntes (2.617) (4.065)

Fluxo das operações de gestão corrente (454.122) (591.949)

          Saldo dos fluxos de caixa do período 1.087.371 1.721.197

          Disponibilidades no início do período 1.999.351 1.290.269

          Disponibilidades no fim do período 3.086.722 3.011.466

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa 
para o semestre findo em 30 de Junho de 2003.



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 
(Montantes expressos em Euros) 

INTRODUÇÃO 
 
A constituição do Fundo de Investimento Mobiliário Aberto BPI América (Fundo) 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 fundo de investimento mobiliário aberto, constituído por tempo indeterminado, e tem como 
principal finalidade a realização de aplicações em valores emitidos por empresas cuja lei aplicável seja a 
dos Estados Unidos da América ou que se encontrem admitidas à negociação em mercados aí situados. 
 
O Fundo é administrado, gerido e representado pela BPI Fundos - Gestão de Fundos de Investimento 
Mobiliário, S.A. (Sociedade Gestora).  As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco 
Português de Investimento, S.A.. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Fundos de 
Investimento Mobiliário. As notas cuja numeração se encontra ausente não são exigidas para efeitos do 
Anexo às contas semestrais, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações 
financeiras anexas. 
 
1. CAPITAL DO FUNDO 
 
 O capital do Fundo 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 Fundo por unidade de participação, no dia 
em que são subscritas ou é solicitado o seu resgate, respectivamente. 

 
 Durante o semestre findo em 30 de Junho de 2003, o movimento no capital do Fundo foi o seguinte: 
 

Resultado
Saldo em líquido do Saldo em

31.12.2002 Subscrições Resgates Outros período 30.06.2003

Valor base 37.171.195 14.252.685 (13.995.025) - - 37.428.855 
Diferença para o valor base 25.059.307 (621.916) 1.353.233 - - 25.790.624
Resultados acumulados

 
(5.250.471) - - (21.522.034) - (26.772.505)

Resultado líquido do período (21.522.034) - - 21.522.034 (638.743) (638.743)
35.457.997 13.630.769 (12.641.792) - (638.743) 35.808.231 

Número de unidades de 
   participação 7.434.239 2.850.537 (2.799.005) - - 7.485.771 

Valor da unidade de participação 4,76955 - - - - 4,78351
 

 
O valor líquido global do Fundo e o valor de cada unidade de participação no último dia de cada mês do 
semestre findo em 30 de Junho de 2003 foram os seguintes: 

 
Valor Líquido Valor da Unidade

Meses Global do Fundo de Participação

Janeiro 37.297.384 4,50209
Fevereiro 36.501.720 4,41498

Março 32.166.111 4,39004
Abril 27.696.091 4,62588
Maio 27.662.727 4,56010

Junho 35.808.231 4,78351
 

 

 1



FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 
(Montantes expressos em Euros) 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS 

 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
ABBOTT LABS 370.945 - (23.990) 346.955 - 346.955
AGILENT  TECHNOLOGIES INC 191.161 35.528 - 226.689 - 226.689
ALCOA INC 280.081 28.209 - 308.290 - 308.290
ALTRIA GROUP INC 601.826 - (41.531) 560.295 - 560.295
AMERICAN  INTERNATIO.GROUP 416.932 - (35.979) 380.953 - 380.953
AMERISOURCEBERGEN CORP 330.962 19.824 - 350.786 - 350.786
AMGEN INC 312.662 92.430 - 405.092 - 405.092
ANHEUSER - BUSCH COMPANIES INC. 166.053 1.032 - 167.084 - 167.084
AOL TIME WARNER 345.171 51.201 - 396.371 - 396.371
AVERY DENNISON CORP 380.944 - (57.611) 323.332 - 323.332
BANK AMERICA 530.881 56.294 - 587.175 - 587.175
BANK OF NEW YORK CO 493.002 86.175 - 579.177 - 579.177
CHARTER ONE FIN INC 356.779 4.764 - 361.543 - 361.543
CHEVRONTEXACO CORP 563 69 - 632 - 632
CISCO SYSTEMS INC (STOCK SPLIT) 365.104 87.742 - 452.847 - 452.847
CITIGROUP INC 1.126.318 98.278 - 1.224.596 - 1.224.596
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS 450.177 4.253 - 454.430 - 454.430
COCA-COLA COMPANY 281.624 - (24.129) 257.495 - 257.495
COLGATE PALMOLIVE CO 339.502 22.336 - 361.839 - 361.839
DEERE & CO 393.135 9.994 - 403.129 - 403.129
DELL COMPUTER CORP 662.886 91.722 - 754.608 - 754.608
DENTSPLY INTERNATIONAL 215.222 8.092 - 223.314 - 223.314
DOMINION RESOURCES INC/VA 330.656 38.867 - 369.523 - 369.523
DR HORTON INC 209.183 - (8.768) 200.416 - 200.416
ESTEE LAUDER COMPANIES - CL A 405.449 - (666) 404.784 - 404.784
EXELON CORPORATION 366.570 35.932 - 402.502 - 402.502
EXXON MOBIL CORPORATION - STOCK SPLIT 1.008.441 - (32.552) 975.890 - 975.890
FANNIE MAE 409.371 - (22.212) 387.159 - 387.159
FIRST DATA CORPORATION 533.186 96.737 - 629.923 - 629.923
FREDDIE MAC. 307.928 - (917) 307.010 - 307.010
GENERAL ELECTRIC (USD) 1.020.505 7.778 - 1.028.284 - 1.028.284
GOLDMAN SACHS GROUP INC 373.646 16.630 - 390.276 - 390.276
HARTFORD FINANCIAL  SVCS GRP 589.562 84.284 - 673.847 - 673.847
HEWLETT PACKARD  CO 144.169 41.672 - 185.841 - 185.841
INTEL  CORPORATION 316.717 34.214 - 350.931 - 350.931
INTERNATIONAL BUSINESS M.C. - V.N.R.(IBM) 333.460 13.810 - 347.270 - 347.270
JOHNSON & JOHNSON 203.587 - (14.016) 189.571 - 189.571
KOHLS CORP. (STOCK SPLIT) 418.275 - (36.533) 381.742 - 381.742
KRAFT FOODS INC - A 162.822 20.622 - 183.444 - 183.444
LEXMARK INTL GROUP INC-CL A 270.685 - (18.001) 252.684 - 252.684
LILLY (ELI) & CO 197.646 28.090 - 225.735 - 225.735
LOWE´S COMPANIES INC 147.774 - (3.066) 144.708 - 144.708
MANPOWER INC 189.954 23.297 - 213.250 - 213.250
MCGRAW-HILL COMPANIES INC 206.029 149 - 206.178 - 206.178
MEDTRONIC INC (STOCK SPLIT) 457.317 20.410 - 477.727 - 477.727
MERCK CO. INC. 546.759 41.944 - 588.703 - 588.703
MGM MIRAGE 167.424 12.046 - 179.470 - 179.470
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 466.438 48.619 - 515.056 - 515.056
MICROSOFT  CORP. 1.502.204 - (49.787) 1.452.417 - 1.452.417
MORGAN STANLEY 118.045 - (3.566) 114.479 - 114.479
NIKE INC - CL B 153.779 26.440 - 180.219 - 180.219
NOBLE CORP 335.709 - (2.525) 333.185 - 333.185
NORTHROP GRUMMAN CORP. 291.145 - (43.458) 247.686 - 247.686
OFFICE DEPOT 198.151 4.636 - 202.787 - 202.787
OMNICOM GROUP 382.216 8.630 - 390.846 - 390.846
PARKER HANNIFIN CORP 490.413 - (15.651) 474.762 - 474.762
PEPSICO INCORPORATION 603.431 - (30.581) 572.849 - 572.849
PFIZER INC (STOCK SPLIT) 1.355.983 - (19.510) 1.336.473 - 1.336.473
PROCTER & GAMBLE COMPANY 472.995 15.946 - 488.941 - 488.941
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 321.770 25.125 - 346.895 - 346.895
REPUBLIC SERVICES INC 292.496 - (13.956) 278.539 - 278.539
ROHM AND HAAS CO 187.224 - (26.738) 160.486 - 160.486
SBC COMMUNICATIONS 230.070 3.138 - 233.208 - 233.208
SCHLUMBERGER LTD.CISÃO (TRANSOCEAN) 374.499 35.551 - 410.050 - 410.050
TARGET CORP 155.253 2.207 - 157.460 - 157.460  
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 
(Montantes expressos em Euros) 

 
Preço de Mais Menos Valor da Juros

Descrição dos títulos aquisição valias valias carteira corridos Soma

TYCO INTERNATIONAL LTD 326.135 33.135 - 359.270 - 359.270
U. S. BANCORP 477.237 22.969 - 500.206 - 500.206
UNITED PARCEL SERVICE - CL B 271.609 - (130) 271.479 - 271.479
UNITED TECHNOLOGIES CORP 447.732 57.443 - 505.176 - 505.176
UNITEDHEALTH GROUP INC - ST. SPLIT 185.501 8.868 - 194.369 - 194.369
VERITAS SOFTWARE CORP 163.106 71.196 - 234.303 - 234.303
VERIZON COMMUNICATIONS 918.901 - (24.052) 894.849 - 894.849
VIACOM INC - CL B 605.670 4.126 - 609.796 - 609.796
WAL-MART STORES INC 902.691 - (28.622) 874.069 - 874.069
WELLS FARGO COMPANY 458.559 5.878 - 464.437 - 464.437
WEYERHAEUSER COMPANY 517.901 13.498 - 531.399 - 531.399
WYETH 321.016 35.746 - 356.762 - 356.762
YUM! BRANDS INC 331.071 61.485 - 392.556 - 392.556

TOTAL 31.787.995 1.699.060 (578.547) 32.908.508 - 32.908.508
 

 
 O movimento nas rubricas de disponibilidades durante o semestre findo em 30 de Junho de 2003 foi 

o seguinte: 
 
  Saldo   Saldo 
  inicial Aumentos Reduções final 
 
 Depósitos à ordem 1.999.351 1.087.371 - 3.086.722 
  ======== ======== ==== ======== 
 
4. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do Fundo 

mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Fundos de Investimento Mobiliário, estabelecido 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 276/94, de 2 
de Novembro, aditado pelas alterações estabelecidas no Decreto-Lei nº 323/99, de 13 de Agosto. 

 
 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações 

financeiras, foram as seguintes: 
 
 a) Especialização de exercícios 
 
  O Fundo 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 e taxas”. 
 
 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 Fundo.  Caso 
não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho disponível, desde que se 
tenha verificado nos 30 dias anteriores; 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 
(Montantes expressos em Euros) 

  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 Fundo. 

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

anteriormente, são reconhecidas na demonstração de 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”, 

da demonstração de resultados. 
 
  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 Fundo pelo 

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

 
  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. 

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

património do Fundo.  De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é 
calculada diariamente por aplicação de uma taxa anual de 1,5% ao capital do Fundo, 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 Fundo, esta comissão é calculada diariamente por aplicação de uma 
taxa anual de 0,75% ao capital do Fundo, 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 Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do Fundo no 
final de cada mês e registada na rubrica “Comissões”. 

 
  Nos termos da Portaria nº 1303/2001, de 22 de Novembro, a taxa mensal aplicável ao Fundo é 

de 0,00133%, com um limite mensal mínimo e máximo de 50 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. 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO BPI AMÉRICA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2003 
(Montantes expressos em Euros) 

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

pelos fundos de investimento mobiliário 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. 

 
  Dividendos 
 
  Os dividendos recebidos de empresas nacionais cotadas são tributados à taxa de 20%, incluindo 

5% de Imposto sobre Sucessões e Doações (12,5% no caso de se tratarem de empresas 
privatizadas). 

 
  Os dividendos recebidos de empresas estrangeiras são tributados à taxa de 25%. 
 
  Contratos de futuros 
 
  Os ganhos líquidos em contratos de futuros são tributados à taxa de 10%. 
 
11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 
 
 Em 30 de Junho de 2003, as posições cambiais mantidas pelo Fundo, podem resumir-se da seguinte 

forma: 
 

A Prazo
Forward Futuros Total a Prazo

USD 36.921.287 - - - - 36.921.287

Contravalor 
Euro 32.310.569 - - - - 32.310.569

Posição 
GlobalOpçõesÀ VistaMoedas
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ANTÓNIO DIAS & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Inscrição na OROC nº 43 
Registo na CMVM nº 231 

NIPC 501 776 311 
Capital Social 50.000 euros 

Matriculada na CRC de Lisboa sob o nº 11.743 
 

RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA ELABORADO POR AUDITOR 
 

REGISTADO NA CMVM SOBRE A INFORMAÇÃO SEMESTRAL 
 

(Montantes expressos em Euros) 
 
INTRODUÇÃO 
 
1. Para os efeitos do artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários, apresentamos o nosso relatório de 

revisão limitada sobre a informação financeira do semestre findo em 30 de Junho de 2003 do Fundo 
de Investimento Mobiliário Aberto BPI América (Fundo), incluída: no relatório de gestão, no balanço 
(que evidencia um total de 36.037.634 Euros e um total do capital do Fundo de 35.808.231 Euros, 
incluindo um resultado líquido negativo do período de 638.743 Euros), nas demonstrações de 
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 BPI Fundos – Gestão de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A.: (i) a preparação da informação financeira histórica semestral de 
acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de 
investimento mobiliário e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme 
exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; (ii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos 
adequados; (iii) 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 sobre se, para os aspectos materialmente relevantes, é completa, 
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme 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. 

 
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 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: (i) a 
fiabilidade das asserções constantes da informação financeira; (ii) a adequação das políticas 
contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias, e a consistência da sua aplicação; (iii) a 
aplicabilidade, ou não, do princípio da continuidade; (iv) a apresentação da informação financeira; e 
(v) se para os aspectos materialmente relevantes, a informação financeira é, completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários. 

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

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

relatório de revisão limitada sobre a informação 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 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto BPI América relativa ao semestre findo em 30 de Junho 
de 2003, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes que afectem a sua conformidade 
com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os fundos de investimento 
mobiliário e que, nos termos das definições incluídas nas Directrizes mencionadas no parágrafo 5 
acima, não seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

 
 
Lisboa, 31 de Julho de 2003 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
ANTÓNIO DIAS & ASSOCIADOS, SROC S.A. 
Representada por António Marques Dias 
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