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SANTANDER CARTEIRA ALTERNATIVA – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

Em 12 de Abril de 2004, iniciou-se a comercialização do primeiro Fundo de Hedge Funds da Península 

Ibérica, o Fundo Santander Carteira Alternativa – Fundo Especial de Investimento. Com este lançamento, 

o Grupo pretende que os seus Clientes, passem a usufruir de um produto sofisticado, que se encontrava 

praticamente vedado aos particulares.  

Política de investimento 

A política de investimento do Fundo encontra-se vocacionada para o investimento em Hedge Funds 

(fundos singlemanager) e fundos de Hedge Funds (fundos multimanager ), geridos por outras entidades 

gestoras, que se diferenciam pelo estilo de gestão que adoptam e pelo nível de risco que assumem. Esses 

estilos de gestão podem ser divididos em 3 grandes categorias: Estratégias de Tendência de 

Mercado/Oportunistas, Event-Driven e Estratégias de Arbitragem.Existe ainda uma última categoria que 

consiste na utilização simultânea das diversas estratégias.O Fundo segue uma abordagem multiestratégia 

na sua política de investimento. O objectivo do fundo é apresentar rendibilidades absolutas, isto é, 

descorrelacionadas em relação aos mercados financeiros. 

A sociedade gestora recorre aos serviços especializados da empresa Optimal Investment Services SA, com 

sede na Suiça, a qual faz parte do Grupo económico (Grupo Santander) onde a sociedade gestora também 

se insere, e prestará serviços de consultoria e de aconselhamento em matéria de investimentos, tendo em 

conta a política de investimentos do Fundo. Esta entidade não prestará serviços de aconselhamento 

relativamente a fundos por ela geridos. 

Performance 

Dado que o fundo foi lançado apenas em 12 de Abril de 2004, não é apresentada taxa de rendibilidade. 

Evolução dos activos sob gestão 

O valor total da carteira do fundo, à data de 30 de Junho de 2004, era de 8 361 680,60 € 

 

Lisboa, 27 de Julho de 2004 
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INCRIÇÃO Nº 51 NA OROC – REGISTADA NA CMVM SOB P Nº 1254 – NIPC 502 107 251 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA 

INTRODUÇÃO 

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos o Certificação Legal das Contas e Relatório Auditoria 

sobre a informação financeira contida no Relatório de Gestão e nas demonstrações financeiras do 

semestre findo em 30 de Junho de 2004, do Fundo Especial de Investimento - Santander Carteira 

Alternativa, gerido pela Santander – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA, as 

quais compreendem: o Balanço em 30 de Junho de 2004 (que evidencia um total de 22 974 847 euros e 

um total de capital do Fundo de 8 361 681 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 39 319 

euros), a Demonstração dos resultados e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela 

data e o correspondente Anexo. 

RESPONSABILIDADES 

2. É da responsabilidade da referida entidade gestora: 

a) 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; 

b) a preparação de informação financeira de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites 

em Portugal para os Fundo, e que esta seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme 

exigido pelo Código dos Valores Mobiliários; 

c) a aplicação das políticas e critérios contabilísticos previstos na legislação aplicável e no Regulamento de 

Gestão do Fundo; 

d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; 

e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a actividade, posição financeira ou 

resultados do Fundo; 

f) a manutenção de um registo das transacções sobre valores mobiliários cotados realizadas fora de bolsa e 

g) o ressarcimento e a divulgação dos prejuízos causados por erros ocorridos no processo de valoração e 

divulgação do valor da unidade de participação ou na imputação das operações de subscrição e resgate ao 

património do Fundo, nos termos legais. 



 

 
  
  

ANTÓNIO  BARRE IRA ,  FERNANDO V IE IRA ,  
JUST INO  ROMÃO &  ASSOCIADOS 

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de 

prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um 

relatório profissional e independente baseado no nosso exame. 

ÂMBITO 

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja 

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações 

financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: 

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das 

demonstrações financeiras; 

- a verificação da conformidade da composição do Fundo com as regras e limites definidos no 

Regulamento de Gestão; 

- a apreciação sobre se é adequada a avaliação dos valores do Fundo; 

- a verificação, numa base de amostragem, do cumprimento dos critérios de avaliação definidos 

no Regulamento de Gestão do Fundo; 

- a verificação do controlo e a apreciação de eventuais operações efectuadas fora de bolsa; 

- a verificação do controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de 

participação; 

- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; 

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações 

financeiras; e 

- a apreciação se a informação é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação financeira constante do 

Relatório de Gestão com os restantes documentos de prestação de contas. 

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião. 

 



 

 
  
  

ANTÓNIO  BARRE IRA ,  FERNANDO V IE IRA ,  
JUST INO  ROMÃO &  ASSOCIADOS 

OPINIÃO 

7. Em nossa opinião, a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima 

referidos apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a 

posição financeira do Fundo Especial de Investimento – Santander Carteira Alternativa, em 30 de 

Junho de 2004, o resultado das suas operações e os seus fluxos de caixa no exercício findo naquela data, 

em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os Organismos de 

Investimento Colectivo, e a informação neles constante é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

lícita. 

 

Lisboa, 30 de Julho de 2004 

 

    

António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão & Associados, SROC  

Registada na CMVM sob o nº 1254  

e representada por Dr. Fernando Jorge Marques Vieira - ROC n º 564 
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IV -  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO FUNDO ESPECIAL DE 

INVESTIMENTO - SANTANDER CARTEIRA ALTERNATIVA REFERENTE AO 

SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2004 
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V -  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS DO FUNDO ESPECIAL DE 

INVESTIMENTO - SANTANDER CARTEIRA ALTERNATIVA REFERENTE AO 

SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2004 
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VI - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2004 

  

 

Nota 1 – Capital do OIC 

Os movimentos ocorridos no capital do Fundo durante o ano de 2004 apresenta o seguinte detalhe: 

Descrição 31.12.03 Subscr. Resgates Dist.Res Outros Res.Per 30.06.04
Valor base -  8 401 000 -  8 401 000
Diferença p/Valor Base - - - -
Resultados distribuídos - -
Resultados acumulados - - -

Resultados do período - - (  39 319) (  39 319)

SOMA -  8 401 000 - - - (  39 319)  8 361 681

Nº de Unidades participação -  1 680 200 -  1 680 200
Valor Unidade participação - 5,0000 - 4,9765  

O valor de cada unidade de participação e o valor líquido global do Fundo no final de cada mês desde a 

data de constituição foi o seguinte: 

Exercício Valor UP VLGF
Ano 2004 21-06-04   4,9765 8 361 680,60

19-05-04   5,0000 8 401 000,90
20-04-04 - -
19-03-04 - -
20-02-04 - -
20-01-04 - -  

Segundo o regulamento do Fundo, o valor da Unidade de Participação é calculado mensalmente no dia 19 

(ou dia útil seguinte) de cada mês. 

Nota 2 – Transacções de Valores Mobiliários no Período 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 

Nota 3 – Carteira de Títulos 

Em 30 de Junho de 2004 esta rubrica tinha a seguinte decomposição: 
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Descrição dos títulos
Preço de 
aquisição

Mais 
valias

Menos 
valias

Valor da 
carteira

Juros 
corridos

SOMA

3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Unidades de participação de FIM

FIM domiciliados E. não membro UE
-U.P. de FIM
    AMARANTH INTERNATIONAL LIMITED - 495.540 - - 495.540 - 495.540
    BASSO MULTI-STRATEGY FUND LTD 495.540 - (2.676) 492.864 - 492.864
    BREVAN HOWARD EQUALIZADOR 05 8.135 0 - 8.135 - 8.135
    BREVAN HOWARD FUND LIMITED 391.865 2.964 - 394.829 - 394.829
    DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL FUN 410.874 - (3.768) 407.106 - 407.106
    DRAWBRIDGE GLOBAL MACRO FUND LTD 412.950 - (2.891) 410.059 - 410.059
    EAGLE GLOBAL 330.360 - (5) 330.355 - 330.355
    KBC MULTI-STRATEGY ARBITRAGE FUN 410.372 - (1.453) 408.919 - 408.919
    KBC MULTI-STRATEGY EQUALIZADOR 0 2.578 - - 2.578 - 2.578
    OPTIMAL ARBITRAGE IRELAND FUND A 440.000 - (1.370) 438.630 - 438.630
    OPTIMAL EUROPEAN OPPORT. - CLASS 340.000 - (5.486) 334.514 - 334.514
    OPTIMAL GLOBAL TRADING - CLASS E 305.000 - (1.601) 303.399 - 303.399
    OPTIMAL JAPAN OPPORT. - CLASS C 170.000 - (3.255) 166.745 - 166.745
    OPTIMAL STRATEGIC US EQUITY SERI 850.000 3.622 - 853.622 - 853.622
    OPTIMAL US OPPORTUNITIES - CLASS 340.000 - (3.101) 336.899 - 336.899
    KYG4707Y1061/III FUND LTD 821.783 4.529 - 826.311 - 826.311
    OZ OVERSEAS FUND II LTD - CLASS 578.130 169 - 578.299 - 578.299
    SIGNATURE ADVISORS SERIES 1 LIMI 825.900 3.381 - 829.281 - 829.281
    VEGA RELATIVE VALUE FUNS LIMITED 599.951 766 - 600.717 - 600.717
    VEGA SELECT OPPORTUNITIES LTD - 589.942 - (2.939) 587.002 - 587.002

TOTAL 8.818.920 15.430 (28.545) 8.805.805 - 8.805.805  

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades, durante o ano de 2004 foi o seguinte: 

Contas 31-12-2003 Aumentos Reduções 30-06-2004
Numerário - -
Depósitos à ordem - 1.234.046
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - -
Certificados de depósito - - - -
Outras contas de disponibilidades - - - -
TOTAL - - - 1.234.046  

Nota 4 – Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos 

As demonstrações financeiras do Fundo Especial de Investimento – Santander Carteira Alternativa foram 

preparadas de acordo com o definido pelo Decreto-Lei nº 252/2003 de 17 de Outubro e pelas Normas 

Regulamentares emitidas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sobre a contabilização das 

operações dos Organismos de Investimento Colectivo, tendo consequentemente em conta os seguintes 

aspectos: 

(a)  O valor líquido do Fundo é determinado mensalmente no dia 19 (ou dia útil seguinte) conforme 

estipulado pelo prospecto; 

(b) O Regulamento da CMVM nº 16/2003 estabelece que o Capital do Fundo compreende: 
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(i)  o valor-base das Unidades de Participação e as diferenças para esse valor-base nas 

operações de subscrições e resgate 

(ii) as mais e menos valias, latentes e realizadas, sobre as operações financeiras, as diferenças 

de câmbio, os gastos com a negociação dos títulos, as comissões e outros custos e 

proveitos relacionados com o Fundoi, ou seja, todos os montantes de que resulta o 

apuramento de resultados do Fundo 

(c)  A determinação do valor de cada Unidade de Participação efectua-se pela divisão entre o Capital 

do Fundo e o número de Unidades de Participação em circulação; 

(d) A política de investimento do Fundo encontra-se vocacionada para o investimento em Hedge 

Funds e Fundos de Hedge Funds, geridos por outras entidades gestoras, que se diferenciam pelo 

estilo de gestão que adoptam e pelo nível de risco que assumem. As carteiras destes Fundos 

poderão ser constituídas por acções, obrigações, obrigações convertíveis, unidades de 

participação de fundos, opções, futuros, warrants, forwards cambiais, intrumentos derivados 

OTC, acções preferenciais, entre outros. As operações contempladas serão realizadas até às 17 

horas de 30 minutos de cada dia, sendo este o momento de referência relevante para efeitos de 

valorização dos activos que integram o património do Fundo e para efeitos do cálculo do valor 

da Unidade de Participação, sendo calculado mensalmente, com base no último valor divulgado 

pelas respectivas sociedades gestoras das unidades de participação dos fundos integrantes 

(considerando que os fundos em que o Fundo investe também divulgam, em regra, 

mensalmente o valor das respectivas unidades de participação, tal poderá implicar um 

desfasamento não superior a 20 dias. 

(e)  Para outros activos em carteira, a valorização resulta da aplicação das regras definidas pelo 

Regulamento n.º 3/2002 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e que são os 

seguintes: 

Para valores mobiliários cotados: 

(i)  Preços praticados no mercado onde se encontram admitidos à negociação, desde que transaccionados 

nos últimos 30 dias que antecedem a respectiva valorização; 

(ii) estando admitidos à negociação em mais de uma Bolsa de Valores, o montante a usar na valorização 

deverá ser o do mercado que apresenta maior liquidez, frequência e regularidade de transacções; 

(iii) a Sociedade Gestora deve definir quais os critérios adoptados para a valorização dos activos cotados, 

entre as possibilidades que se seguem: 

• cotação ou preço médio ponderados do período imediatamente anterior ao momento de 

referência; 
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• última cotação ou preço verificado no momento de referência; 

• cotação de fecho ou preço de referência divulgado pela Entidade Gestora do mercado onde 

os valores se encontram admitidos à negociação 

(iv) excepcionalmente poderão ser adoptados outros critérios valorimétricos mas sujeito a comunicação à 

CMVM 

Para valores mobiliários não cotados: 

(i)  O critério de valorização dos activos é fixado pela Sociedade Gestora, tendo em conta toda a 

informação relevante disponível sobre o emitente e o seu presumível valor de realização, devendo para 

tal, adoptar critérios que tenham por base o valor das ofertas de compra, difundidas através de meios 

de informação especializados; 

(ii) Na falta das informações referidas no ponto anterior, deverá a Sociedade Gestora recorrer a modelos 

de avaliação universalmente aceites e utilizados, baseados na análise fundamental e assentes na 

metodologia dos fluxos de caixa descontados; 

(iii) Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação, poderão ser adoptados critérios que 

tenham por base 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. 

Para outros valores representativos de dívida, emitidos por prazos inferiores a um ano, na falta de preços 

de mercado, a Entidade Gestora deve proceder à valorização com base no reconhecimento diário do juro 

inerente à operação.  

Para valores de instrumentos derivados:  

(i) deverão ser tidos em conta os preços apurados no mercado em que estes instrumentos são negociados;  

(ii) no caso de instrumentos não cotados, deverão ser registados ao justo valor, levando em conta o valor 

das ofertas de compra e venda difundidas. 

Nota 5 – Componentes do Resultado do Fundo 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 

Nota 6 – Dívidas de Cobrança Duvidosa 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 
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Nota 7 – Provisões 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 

Nota 8 – Dívidas a Terceiros cobertas por garantias 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 

Nota 9 – Discriminação de Impostos sobre Mais Valias e Retenções na Fonte 

Nota não aplicável para efeitos de elaboração de Relatório e Contas semestral. 

Nota 10 – Responsabilidades 

À data de 30 de Junho de 2004 o Fundo não tinha responsabilidades com e de terceiros. 

Nota 11 – Exposição ao Risco Cambial 

Em 30 de Junho de 2004, o Fundo mantinha as seguintes posições cambiais abertas: 

POSIÇÃO
FORWARD FUTUROS TOTAL A PRAZO GLOBAL

USD       7 081 944,54       7 841 660,89      7 841 660,89       22 765 266,31

Contravalor (Euro)       5 813 688,41       6 437 352,45       6 437 352,45       18 688 393,31

POSIÇÃO CAMBIAL

MOEDAS
À VISTA

A PRAZO
OPÇÕES

 

Nota 12 – Exposição ao Risco de Taxa de Juro 

À data de 30 de Junho de 2004 o Fundo não detinha activos com taxa de juro invariável. 

Nota 13 – Cobertura do Risco Cotações 

Em 30 de Junho de 2004, o Fundo apresenta a seguinte exposição ao risco cotações: 

Futuros Forwards Opções
UP´s       8 776 956       8 776 956

ACÇÕES E VALORES 
SIMILARES

MONTANTE 
(EURO)

EXTRA-PATRIMONIAIS
SALDO

 

Nota 14 – Perdas Potenciais em produtos derivados 

Nos termos do artigo 5º do regulamento 21/99 o OIC encontra-se dispensado de calcular o VaR e 

portanto esta Nota não é aplicável. 
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Nota 15 – Custos imputados 

Em 30 de Junho de 2004 foram imputados ao Fundo os seguintes custos: 

Custos Valor %VLGF
Comissão de Gestão

Componente Fixa   437,34 0,01%
Componente Variável - 0,00%

Comissão de Depósito   11,51 0,00%
Taxa de Supervisão   154,46 0,00%
Custos de Auditoria - 0,00%
Outros Custos  6 078,10 0,07%
TOTAL  6 681,41 0,08%
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC) 0,01%  

Nota 16 – Derrogação dos Princípios contabilísticos dos Fundos Especiais de Investimento 

No exercício de 2004 o Fundo não derrogou os Princípios contabilísticos aplicáveis aos Fundos Especiais 

de Investimento. 

Nota 17 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras 

O Fundo iniciou a sua actividade em Maio de 2004. 


