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1.1.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDOCARACTERIZAÇÃO DO FUNDOCARACTERIZAÇÃO DO FUNDOCARACTERIZAÇÃO DO FUNDO    
 

 
a)a)a)a) OOOObjectivo e política de investimentobjectivo e política de investimentobjectivo e política de investimentobjectivo e política de investimento    

 
 

O Espírito Santo Monetário – Fundo de Investimento Aberto de Tesouraria Euro, adiante 

designado por Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, gerido pela ESAF – Espírito 

Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. Foi constituído por tempo indeterminado, tendo 

iniciado a sua actividade em 7 de Agosto de 1997. 

 

Em 25 de Maio de 2006 o Fundo incorporou, por um processo de fusão, o Fundo BIC Tesouraria. 

Em 08 de Janeiro de 2009 o Fundo incorporou, por um processo de fusão, o fundo ES Curto 

Prazo. 

 

Na prossecução do seu objectivo enquanto fundo de Tesouraria, o fundo investirá, em 

permanência, entre 50% e 85% do seu valor líquido global em valores mobiliários, instrumentos 

do mercado monetário e em depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 1 

ano, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo. 

 

O fundo manterá investido pelo menos 20% do seu património em obrigações de taxa indexada 

de dívida pública, de empresas e em títulos de dívida objecto de securitização. 

 

Sendo um fundo de tesouraria, encontram-se vedadas as aquisições de acções, obrigações 

convertíveis ou obrigações que confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a 

outro título de acções, em títulos de dívida subordinada, em títulos de participação, bem como 

em unidades de participação de fundos que não proíbam o investimento nos valores atrás 

referidos. 

    
b)b)b)b) PPPPerfil do investidorerfil do investidorerfil do investidorerfil do investidor    

 

O Fundo adequa-se a investidores que queiram realizar aplicações de curto prazo com baixo 

risco e elevada liquidez. 

 

 

c)c)c)c) RRRRisco associado ao investimentoisco associado ao investimentoisco associado ao investimentoisco associado ao investimento    
 

O risco de um Fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito dos activos de base 

que constituem a carteira de investimentos do Fundo. 
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Tanto o risco de crédito, risco de incumprimento dos emitentes dos títulos em carteira, como o 

risco de taxa de juro, risco de subida das taxas de juro, que originariam uma queda no preço das 

obrigações, estão presentes neste fundo, embora com uma magnitude reduzida, uma vez que a 

maturidade dos títulos em que investe é baixa. 

Existe cobertura do risco de taxa de câmbio, pelo que o Fundo não fica exposto de forma 

relevante a possíveis desvalorizações das moedas, que não o Euro. 

 

2.2.2.2. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDOFUNDOFUNDOFUNDO    
    

O primeiro semestre do ano de 2012 ficou marcado por momentos de grande aversão ao risco 

por parte dos investidores à dívida governamental dos países periféricos europeus, reflectindo-

se não apenas na redução da liquidez, e consequente subida das taxas, sobre os activos emitidos 

por estes Estados Membros, mas também pelo aumento da procura por activos mais seguros 

como a dívida Alemã que atingiu taxas historicamente baixas. 

O semestre registou, numa primeira fase, um sentimento bastante positivo. Este clima de 

propensão ao risco foi impulsionado essencialmente pela linha de concessão de liquidez para o 

sistema financeiro europeu (LTRO) por parte do BCE, mas também pela conclusão do processo 

de reestruturação da dívida governamental grega. 

Numa segunda fase, caracterizada pela elevada volatilidade, os movimentos agressivos, quer 

positivos quer negativos, foram constantes. A par dos fracos dados macro económicos, a 

confirmar o abrandamento da economia global, a intervenção do governo Espanhol sobre um 

dos principais bancos (BANKIA) fez emergir diversas questões sobre a saúde económica deste 

estado membro e do seu sistema financeiro, colocando ainda mais pressão sobre a dívida 

governamental e privada periférica, culminando mesmo num pedido formal de ajuda para este 

sector espanhol. No mesmo sentido, os resultados das eleições Gregas ameaçaram ter um 

desfecho “anti-bailout”, tendo ameaçado a permanência da Grécia na zona euro, com diversas 

sondagens a atribuírem a vitória à ala extremista esquerda, o que não se veio a verificar, dadas 

as impossibilidades deste partido formar qualquer coligação. Contudo, a Cimeira Europeia, 

realizada no final do semestre, aponta algumas soluções para a Europa, passando pela maior 

integração política e até uma união bancária. 

Neste período o BCE manteve a taxa de referência inalterada em 1%. No entanto a Euribor a 6 

Meses caiu de 1,606% para 0,930% no semestre. 

Com uma política estável e coerente, o Fundo continua a apostar num asset allocation assente 

essencialmente em dívida governamental e privada de curto prazo como suas principais classes 

de activos. Neste período, o foco do reinvestimento foi para dívida privada de emitentes 

portugueses com maturidade máxima de 12 Meses, aproveitando assim as taxas historicamente 

altas, permitindo ao Fundo apresentar uma performance positiva. 

 



 ESAF Fundos de Investimento Mobiliário  

 

a)a)a)a) Valor em 31 de Dezembro Valor em 31 de Dezembro Valor em 31 de Dezembro Valor em 31 de Dezembro     
 

O Fundo atingiu, a 30 de Junho de 2012, um valor líquido global de 90.651.920,94 Euros. O valor 

da unidade de participação comercializado a 29 de Junho de 2012 (último dia útil do semestre) 

era de 7,1011 Euros (valor da unidade de participação a 30 de Junho de 2012: 7,1013 Euros), a que 

corresponde uma valorização anualizada desde o início do Fundo de 2,40% líquida de impostos 

e comissões de gestão e de depositário. 

    
    
b)b)b)b) Evolução da Cotação (em Evolução da Cotação (em Evolução da Cotação (em Evolução da Cotação (em EurosEurosEurosEuros))))    
 

    

    

c)c)c)c) Rendibilidades (Rendibilidades (Rendibilidades (Rendibilidades (****))))    
 

 

 

 

    

    
    

                                                 
*
 Notas: 

 

(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) 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) 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: 

 

Comissão de Subscrição - 0% 

Comissão de Resgate - 0% 

 

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

Ano de 2000 3,59% Ano de 2007 2,39% 
Ano de 2001 4,03% Ano de 2008 2,47% 
Ano de 2002 2,54% Ano de 2009 1,75% 

Ano de 2003 2,03% Ano de 2010 0,24% 
Ano de 2004 1,63% Ano de 2011 1,96% 
Ano de 2005 1,44% Últimos 12 meses 3,19% 

Ano de 2006 1,91% Desde início 2,40% 
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d)d)d)d) RRRRisco Histórico isco Histórico isco Histórico isco Histórico     
    
 

 
 
 
 
 
 
    
    
    

    
e)e)e)e) ComposiçãoComposiçãoComposiçãoComposição    da carteira de aplicações em 3da carteira de aplicações em 3da carteira de aplicações em 3da carteira de aplicações em 30 de Junho de0 de Junho de0 de Junho de0 de Junho de    2020202012121212    
    

            

 
 

 
 

A composição discriminada da carteira de valores, em 30 de Junho de 2012, pode ser 

consultada em anexo. 

 

3.3.3.3. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDOVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO    
 

No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos activos que integram o Fundo, a 

Entidade Gestora considerará o seguinte: 

 

a)a)a)a) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos cotados numa 

Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, serão avaliados ao 

preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados se a 

sessão tiver encerrado antes das dezassete horas de Lisboa. Se um activo estiver cotado em 

mais de uma Bolsa ou mercado, o preço a considerar será o efectuado na Bolsa ou mercado 

Ano de 2000 1 Ano de 2007 1 

Ano de 2001 1 Ano de 2008 1 
Ano de 2002 1 Ano de 2009 1 
Ano de 2003 1 Ano de 2010 1 

Ano de 2004 1 Ano de 2011 1 
Ano de 2005 1 Últimos 12 meses 1 
Ano de 2006 1 Desde início 1 
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regulamentado mais representativos para esse activo, em termos de maior liquidez, 

frequência e regularidade de transacções; 

 

b)b)b)b) 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, 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;  

 

c)c)c)c) 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 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; 

 

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 respectiva Entidade 

Gestora no dia de valorização do Fundos, e disponível no momento de referência; 

 

e)e)e)e) 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; 
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f)f)f)f) 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) deste 

artigo;  

 

g)g)g)g) 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 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 ausência deste último, será considerado 

o valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Scholes, à excepção dos Credit 

Default Swaps com maturidade inferior a doze meses os quais serão valorizados ao valor de 

amortização, caso não ocorram eventos de crédito que possam originar variações no preço 

do valor de amortização.   

 

h)h)h)h) 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; 

 

i)i)i)i) 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; 

 

j)j)j)j) 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. 

 

k)k)k)k) 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 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. 
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4)4)4)4) MONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIOMONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIOMONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIOMONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO†    
 

Em resultado de erros ocorridos na valorização, o Fundo Espírito Santo Espírito Santo Monetário 

foi compensado pela Sociedade Gestora em 7,38 Euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
† 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 : ES-Monetario-Fundo de Tesouraria 

Composição da Carteira em 2012-06-30 

Valor TotalJuro Corrido Preço Unit. 
Mda Preço Unit.Quantidade

 
Designação (EUR) (EUR) (EUR)

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

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional  17 010 741 256 987 

1.1.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

PARPUB 3.5 09-07/13  2 805 000 93.50% 93.50% 3 000 000 EUR 

1.1.3 - Obrigações diversas 

BANCO BPI  3 2012  63 473  2 988 310 99.15% 99.15% 2 950 000 EUR 

MONTPI 3.25%  180 015  8 045 745 98.94% 98.94% 7 950 000 EUR 

SANTAN 2.625 04/13  13 498  3 171 686 97.18% 97.18% 3 250 000 EUR 

 14 205 741

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE  72 140 363 409 960 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

SGLT C0 11-06/2013  1 924 900 96.25% 96.25% 2 000 000 EUR 

1.3.3 - Obrigações diversas 

BCPPLFloat 02/13  2 234  1 924 734 96.13% 96.13% 2 000 000 EUR 

BKIR 4 06-07/2013  174 553  5 470 778 96.30% 96.30% 5 500 000 EUR 

BBVASM Float 13  2 444 275 97.77% 97.77% 2 500 000 EUR 

SANTAN Float 13  2 446 100 97.84% 97.84% 2 500 000 EUR 

LLOYDS Flt 06-10/13  3 667  2 969 977 98.88% 98.88% 3 000 000 EUR 

ELAN FL 12-06/2013  2 883 000 96.10% 96.10% 3 000 000 EUR 

AIB 3.75 06-04/2013  20 893  4 006 503 97.21% 97.21% 4 100 000 EUR 

TAGST 2007-ROSE 1  2 026  2 967 826 98.86% 98.86% 3 000 000 EUR 

EBSBLD3.875 09-11/12  93 849  4 965 599 97.44% 97.44% 5 000 000 EUR 

AIB 4.5 09-10/12  81 074  3 039 824 98.63% 98.63% 3 000 000 EUR 

Merrill Lynch 01/14  2 700  1 926 120 96.17% 96.17% 2 000 000 EUR 

ABBEYFloat 08/13  9 358  4 946 908 98.75% 98.75% 5 000 000 EUR 

Morgan Stanley 11/13  2 145  2 893 215 96.37% 96.37% 3 000 000 EUR 

Citigroup Flt.03/14  893  1 955 453 97.73% 97.73% 2 000 000 EUR 

MONTE Float 03/13  484  2 876 314 95.86% 95.86% 3 000 000 EUR 

BPIM Float 02/13  3 139  2 934 199 97.70% 97.70% 3 000 000 EUR 

Cavale Float 09/13  343  1 715 643 85.77% 85.77% 2 000 000 EUR 

UCGIM Float 01/13  6 677  3 949 317 98.57% 98.57% 4 000 000 EUR 

UPIIMFloat 03/13  1 460  1 958 700 97.86% 97.86% 2 000 000 EUR 

UBIIM Float 09/13  152  1 899 712 94.98% 94.98% 2 000 000 EUR 

ISPIMFloat 03/13  813  2 932 983 97.74% 97.74% 3 000 000 EUR 

DANBNK Float 14  2 757  4 124 371 99.32% 99.32% 4 150 000 EUR 

PMIIMFloat 09/12  742  2 983 912 99.44% 99.44% 3 000 000 EUR 

 70 215 463

 89 151 104

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados  0

2.2.3 - Obrigações diversas 

JUPITER  97-09/98  0 1 496 394 EUR 

7 - LIQUIDEZ 



 ESAF Fundos de Investimento Mobiliário  

 

 
 

Fundo de Investimento : ES-Monetario-Fundo de Tesouraria 

Composição da Carteira em 2012-06-30 

Valor TotalJuro Corrido Preço Unit. 
Mda Preço Unit.Quantidade

 
Designação (EUR) (EUR) (EUR)

7.1 - À vista  9 274 984

7.1.2 - Depósitos à ordem 

DO 0007-BES/LX 0.7500%    2 137  9 274 984EUR 

 9 274 984

 9 274 984

9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR 

9.1 - Valores Activos  5 383 5 383 

9.2 - Valores Passivos -7 779 550

-7 774 167

B. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO  90 651 921

 12 765 598.55 D. NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
ESPÍRITO SANTO MONETÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE TESOURARIA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2012 e 2011 
 
INTRODUÇÃO 

O Espírito Santo Monetário – Fundo de Investimento Aberto de Tesouraria adiante designado por 
Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Harmonizado, gerido pela ESAF – Espírito Santo Fundos 
de Investimento Mobiliário, S.A.. Foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua 
actividade em 7 de Agosto de 1997. 
 
Na prossecução do objectivo do Fundo enquanto fundo de Tesouraria, o fundo investirá, em 
permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global em valores mobiliários, instrumentos de 
mercado monetário e em depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a um ano, 
não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do fundo. 
 
O Fundo manterá investido pelo menos 20% do seu património em obrigações de taxa indexada de 
dívida pública, de empresas e títulos de dívida objecto de securitização. 
 
Sendo um fundo de tesouraria, encontram-se vedadas as aquisições de acções, obrigações 
convertíveis ou obrigações que confiram o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro 
título de acções, em títulos de dívida subordinada, em títulos de participação, bem como em unidades 
de participação de fundos que não proíbam o investimento nos valores atrás referidos. 
 
O Fundo de acordo com a sua política de investimento pode recorrer a técnicas e instrumentos 
financeiros derivados que se destinem à cobertura de risco, limitando a utilização destes produtos a 
uma exposição máxima dos activos subjacentes correspondente a 10% do valor líquido global do 
Fundo. 
 
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 PRINCIPAIS 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 
No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos activos que integram o Fundo, a 
Entidade Gestora considerará o seguinte: 

1. Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos cotados numa 
Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado ou especializado, serão 
avaliados ao preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados 
se a sessão tiver encerrado antes das dezassete horas de Lisboa. Se um activo estiver cotado em 
mais de uma Bolsa ou mercado, o preço a considerar será o efectuado na Bolsa ou mercado 
regulamentado mais representativos para esse activo, em termos de maior liquidez, frequência e 
regularidade de transacções; 

2. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, 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; 

3. 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 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; 
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4. 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; 

5. 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; 

6. 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 ponto 1 deste artigo; 

7. 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; à excepção dos Credit Default swaps com maturidade 
inferior a doze meses os quais serão valorizados ao valor de amortização, caso naõ ocorra, 
eventos de crédito que possam originar variações no preço do valor de amortização. 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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.  
 
(d) Operações em moeda estrangeira 
Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base nos 
câmbios indicativos à vista divulgados pelo Banco de Portugal. As diferenças de câmbio assim 
apuradas são registadas em resultados.  
 
A reavaliação da posição cambial a prazo registada em perdas e ganhos em operações financeiras é 
efectuada tendo por base o método do estorno, procedimento este que, embora não afecte o 
apuramento do resultado líquido do período, origina a subavaliação dos saldos acumulados daquelas 
rubricas por montante cuja quantificação não é praticável. 
 
 



ESAF Fundos de Investimento Mobiliário 

 

 

  

 
(e) Valorização das unidades de participação 
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão 
do valor líquido global do Fundo pelo número de unidades de participação em circulação. O valor 
líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram, o montante de 
comissões e encargos até ao momento da valorização da carteira. 
 
Para efeitos da determinação dos preços aplicáveis dos activos que integram o Fundo e determinação 
da carteira do mesmo, a Sociedade Gestora considerará o cálculo do valor da unidade de participação 
às dezassete horas de Lisboa. 
 
O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição, será o conhecido e divulgado no dia útil 
seguinte àquele a que o pedido de subscrição se refere. O pedido de subscrição é realizado a preço 
desconhecido. 
 
O valor da unidade de participação para efeitos de resgate será o conhecido e divulgado no dia útil 
seguinte aquele a que o pedido de resgate se refere. O pedido de resgate é realizado a preço 
desconhecido.  
 
(f) Comissão de gestão e de depositário 
Pelo exercício da sua actividade, a Sociedade Gestora recebe do Fundo uma comissão anual de 0,525% 
(zero vírgula quinhentos e vinte cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do património 
líquido do Fundo e cobrada mensalmente. 
 
Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária recebe do Fundo uma comissão anual de 0,05% 
(zero vírgula zero cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo 
e cobrada trimestralmente.  
 
(g) Taxa de supervisão 
O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,0067‰ (com um mínimo de 100 euros e 
um máximo de 10.000 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. 
 
(h) Contratos de forwards 
Os contratos de forwards realizados para efeitos de cobertura de risco de variação cambial, são 
reavaliados diariamente com base na diferença entre a taxa contratada e a taxa de mercado em vigor 
na data de reavaliação, sendo as eventuais flutuações registadas nas rubricas de ganhos em 
operações financeiras ou perdas em operações financeiras, conforme aplicável, da demonstração dos 
resultados.  
A reavaliação da posição cambial a prazo registada em perdas e ganhos em operações financeiras é 
tratada conforme descrito em (d).  
 
(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. 
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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 e os decorrentes de lucros distribuídos, 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 
sido tributados; 
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 
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 – CAPITAL 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 primeiro semestre de 2012, podem 
ser verificadas através do seguinte detalhe: 
 

  
 
A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada nos últimos períodos é apresentada, 
como segue: 
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O número de participantes por escalão em 30 de Junho de 2012 apresenta-se no seguinte quadro: 
 

  
 
 
NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 
O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2012 é apresentado no Anexo I. 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o primeiro semestre de 2012, foi o 
seguinte: 
 

 

NOTA 4 – CRITÉRIOS 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 12 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
Esta nota pretende expressar o total de activos com taxa de juro fixa e com maturidade definida, 
durante toda a vida da operação, bem como as operações extrapatrimoniais efectuadas para a 
cobertura do risco de taxa de juro. Desta forma, à data de 30 de Junho de 2012 e 2011, o Fundo tinha a 
seguinte posição: 
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NOTA 15 – CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO 
Os custos imputados ao Fundo durante os períodos findos em 30 de Junho de 2012 e 2011, apresentam 
o seguinte detalhe: 
 

 
 
 
 
NOTA 16 – VALORES COMPARATIVOS 
As demonstrações financeiras são comparáveis em todos os aspectos e conteúdos com as do período 
anterior. 
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ANEXO I 
Inventário da carteira de títulos em 30 de Junho de 2012. 
 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 30 de Junho de 2012 

ES-Monetario-Fundo de Tesouraria (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional 

1.1.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 2 841 000  2 805 000  2 805 000 PARPUB 3.5 09-07/13 (36 000) 

 2 805 000 -  2 805 000 (36 000) -  2 841 000 Sub-Total:  

1.1.3 - Obrigações diversas 

 2 783 740  2 924 836  63 473  2 988 309 BANCO BPI  3 2012  141 096 

 7 430 240  7 865 730  180 015  8 045 745 MONTPI 3.25%  435 490 

 3 151 575  3 158 188  13 498  3 171 686 SANTAN 2.625 04/13  6 613 

 14 205 740  256 986  13 948 754 -  583 199  13 365 555 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

 1 911 112  1 924 900  1 924 900 SGLT C0 11-06/2013  13 788 

 1 924 900 -  1 924 900 -  13 788  1 911 112 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 1 925 620  1 922 500  2 234  1 924 734 BCPPLFloat 02/13 (3 120) 

 5 337 685  5 296 225  174 553  5 470 778 BKIR 4 06-07/2013 (41 460) 

 2 442 725  2 444 275  2 444 275 BBVASM Float 13  1 550 

 2 445 000  2 446 100  2 446 100 SANTAN Float 13  1 100 

 2 937 990  2 966 310  3 667  2 969 977 LLOYDS Flt 06-10/13  28 320 

 2 883 000  2 883 000  2 883 000 ELAN FL 12-06/2013 

 4 001 750  3 985 610  20 893  4 006 503 AIB 3.75 06-04/2013 (16 140) 

 2 820 000  2 965 800  2 026  2 967 826 TAGST 2007-ROSE 1  145 800 

 4 898 000  4 871 750  93 849  4 965 599 EBSBLD3.875 09-11/12 (26 250) 

 2 933 000  2 958 750  81 074  3 039 824 AIB 4.5 09-10/12  25 750 

 1 914 880  1 923 420  2 700  1 926 120 Merrill Lynch 01/14  8 540 

 4 992 600  4 937 550  9 358  4 946 908 ABBEYFloat 08/13 (55 050) 

 2 888 340  2 891 070  2 145  2 893 215 Morgan Stanley 11/13  2 730 

 1 952 700  1 954 560  893  1 955 453 Citigroup Flt.03/14  1 860 

 2 942 580  2 875 830  484  2 876 314 MONTE Float 03/13 (66 750) 

 2 938 710  2 931 060  3 139  2 934 199 BPIM Float 02/13 (7 650) 

 1 903 240  1 715 300  343  1 715 643 Cavale Float 09/13 (187 940) 

 3 951 760  3 942 640  6 677  3 949 317 UCGIM Float 01/13 (9 120) 

 1 915 040  1 957 240  1 460  1 958 700 UPIIMFloat 03/13  42 200 

 1 887 260  1 899 560  152  1 899 712 UBIIM Float 09/13  12 300 

 5 383  5 383 RBS Float 05/13 

 2 944 160  2 932 170  813  2 932 983 ISPIMFloat 03/13 (11 990) 

 4 141 783  4 121 614  2 757  4 124 371 DANBNK Float 14 (20 169) 

 2 963 600  2 983 170  742  2 983 912 PMIIMFloat 09/12  19 570 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 30 de Junho de 2012 

ES-Monetario-Fundo de Tesouraria (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 70 220 846  415 342  69 805 504 (445 639)  289 720  69 961 423 Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.3 - Obrigações diversas 

 1 344 259 JUPITER  97-09/98 (1 344 259) 

- - - (1 344 259) -  1 344 259 Sub-Total:  

Total  89 423 349  886 707 (1 825 898)  88 484 158  672 328  89 156 486  
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