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RELATÓRIO DE GESTÃO SEMESTRAL 

30 DE JUNHO DE 2013 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJECTIVO DO FUNDO 

O Banco BIC Tesouraria – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria, adiante designado por Fundo, é um 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, gerido pela Dunas Capital – Gestão de Activos - Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. 

A sua constituição foi autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em 9 de Dezembro de 2010, por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 10 de Janeiro de 
2011. 

A entidade depositária dos valores mobiliários do Fundo é o Banco BIC Português, S.A.. 

As entidades comercializadoras são a Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Mobiliário S.A., na sua sede na Av. da Liberdade nº 229 – 3º andar em Lisboa, o depositário, Banco BIC 
Português S.A.. na sua sede na Avenida António Augusto de Aguiar, 132 em Lisboa, bem como nos seus balcões e 
centros de empresa e o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., nos Centros de Investimento BEST que são 
agências do Banco BEST e através dos canais de comercialização à distância: por Internet através do sítio 
www.bancobest.pt e por serviço telefônico 707 246 707. 

O Fundo tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos de curto 
prazo procurando um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do 
investimento em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo. 

O Fundo foi inicialmente constituído por unidades de participação denominadas em Euro. No entanto foi autorizada 
por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 7 de Setembro de 2011, a 
categorização das unidades de participação passando o Fundo a ser constituído por duas categorias: 

- Categoria A – denominada em Euros; 

- Categoria B – denominada em Dólares dos Estados Unidos. 

A comercialização das unidades de participação da Categoria B iniciou-se no dia 13 de Setembro de 2011. 

O valor inicial da unidade de participação da Categoria B resultou da conversão do valor da unidade de participação 
da Categoria A ao fixing do câmbio EUR/USD do dia 13 de Setembro de 2011. 

As unidades de participação da Categoria A e as unidades de participação da Categoria B podem apresentar 
valorizações distintas, em virtude de existirem custos e proveitos especificamente relacionados com cada uma dessas 
categorias. A diferença na valorização das duas categorias de unidades de participação reside, fundamentalmente, na 
cobertura de risco cambial que é realizada nas unidades de participação da Categoria B, denominadas em Dólares 
dos Estados Unidos. 

Assim, todos os custos e proveitos relacionados com a referida cobertura do risco cambial são imputados 
especificamente às unidades de participação da Categoria B, para efeitos de valorização das mesmas. 
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1.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

O Fundo investe em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo designadamente depósitos, bilhetes do 
tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida. 

O Fundo tem de deter, 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 12 meses, 
não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor líquido global do Fundo. 

Está vedado ao Fundo o investimento em: i. Acções; ii. Obrigações convertíveis ou obrigações que confiram o direito 
de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; iii. Títulos de dívida subordinada; iv. Títulos de 
participação; v. Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa de cobertura de risco; e vi. Unidades de 
Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos ativos referidos nos pontos 
anteriores; 

O Fundo poderá investir os seus capitais em instrumentos denominados em divisas diferentes do euro, desde que, em 
simultâneo, efectue a cobertura do risco cambial através de instrumento adequado 

Para as unidades de participação denominadas em Dólares dos Estados Unidos (Categoria B) efectuar-se-á a 
cobertura do respectivo risco cambial através de instrumento adequado. 

A política de investimento mantém-se inalterada desde a constituição do Fundo. 

 

1.3. PERFIL DO INVESTIDOR 

O Fundo adequa-se a clientes conservadores que queiram efectuar aplicações com baixo risco e elevada liquidez. 

 

1.4. BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA) 

O Fundo não adota qualquer parâmetro de referência. 

 

1.5. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO 

Os ativos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria estabelecidas no ponto 3.2. do Capítulo 
II do prospecto completo do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras. 
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1.6. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO 

Condições de Investimento em 30 de Junho de 2013

Subscrição inicial

      Categoria A - EUR 1.000 EUR
      Categoria B - USD 1.000 USD

Investimentos adicionais

      Categoria A - EUR 100 EUR

      Categoria B - USD 100 USD

Prazo Liq. Subscrição D+1

Prazo Liq. Resgate D+3

Comissões

Subscrição 0% Gestão 0.75%

Resgate 0% Depositário 0.125%
 

 

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO 

O primeiro semestre de 2013 manteve, de uma forma geral, as características e tendências que temos vindo a 
observar nos últimos semestres; uma economia global a crescer a uma ritmo muito moderado, mas com divergências 
significativas entre os principais blocos económicos, a operar num cenário de baixa inflação e baixíssimas taxas de 
juro.  

 O forte activismo dos principais bancos centrais tem sido uma das particularidades do sistema financeiro pós-crise de 
2008 e o seu efeito expansionista, ainda que de difícil quantificação, tem sido um factor de estabilização e 
relançamento económico no curto prazo. 

De entre as grandes economias mundiais, a zona Euro foi a que apresentou o menor dinamismo tendo, 
essencialmente, estagnado no 1º semestre, embora os dados do segundo trimestre permitam algum optimismo. 

Depois de contrair 0,3% no primeiro trimestre do ano, a zona Euro terá crescido o mesmo valor no segundo trimestre 
interrompendo finalmente a recessão. Os últimos valores relativos aos PMI revelam uma nítida melhoria e a inflação 
em Junho medida pelo índice de preços harmonizado (HCIP) foi de 1.6% tendo-se mantido abaixo do limite fixado pelo 
Banco Central Europeu (2%). 

 A Alemanha reforçou o seu estatuto de economia mais competitiva da Europa ao conseguir evitar qualquer trimestre 
de contracção (0% no 1ºT e 0,7% no 2ºT) ao mesmo tempo que apresenta superavits nas suas contas públicas e 
externas. Dos países da Europa do Norte apenas a Holanda se manteve em recessão (-0,4%  1ºT e -0,2% 2ºT).  

A situação na Europa do Sul continua, no entanto, bastante complicada com Espanha (-0,5% 1ºT e -0,1% 2ºT) e Itália 
(-0,6% 1ºT e -0,2% 2ºT) em recessão há mais de dois anos, ainda que também estes tenham melhorado no 2º 
trimestre. Portugal, ao fim de 10 trimestres consecutivos de contracção do PIB (-0,4% no 1ºT) consegue no 2º 
trimestre um crescimento de 1,1% (o maior da zona Euro). 

O saldo das balanças de transacções correntes tem apresentado também melhorias significativas nos países do sul. 
Apesar destes sinais positivos, o desemprego (particularmente entre as camadas jovens) mantém-se em níveis muito 
altos, sendo, sem dúvida, um dos maiores problemas que os governos europeus terão que enfrentar. Taxas de 
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desemprego acima de 10% (França 11%, Itália 12%, Irlanda 13,5%, Portugal 17,4%, Espanha 26,3% e Grécia 27,6%) 
são insustentáveis do ponto social e uma séria ameaça para os programas de saneamento das contas públicas. 

Os EUA cresceram a um ritmo anualizado de 1,4% na primeira metade do ano (1,1% 1ºT e 1,7% 2ºT), após uma 
desaceleração no final do ano passado. A recuperação do mercado imobiliário, em parte induzida pela política 
monetária da Federal Reserve (“FED”), tem sido um fator a contribuir para um melhor desempenho relativo da 
economia americana embora em termos absolutos estejamos a falar de um crescimento baixo. 

Os países considerados emergentes, já representam cerca de 50% do PIB mundial e é claro que muitos deles têm 
acumulado desequilíbrios macroeconómicos, resultado, por vezes, de políticas internas erradas mas também sofrendo 
efeitos colaterais das políticas seguidas pelos grandes blocos económicos. Alguns destes países começam a 
apresentar deficits significativos nas suas balanças de transacções correntes, problemas de inflações persistentes e 
taxas de crescimento económico bem abaixo do que tem sido habitual.   

 

2.2. MERCADO MONETÁRIO / BANCOS CENTRAIS 

Em 2013 os principais Bancos Centrais mundiais têm mantido, na ausência de qualquer tipo de pressões 
inflacionistas, as suas políticas monetárias altamente expansionistas, quer através de taxas de juro a zero (ou perto) 
quer através da utilização do seu balanço por forma a sustentar o, ainda incipiente, crescimento económico. 

Face aos dados macroeconómicos extremamente fracos do 1º trimestre, a persistência do cenário recessivo no sul da 
Europa e perante a evidência de que os mecanismos de transmissão da política monetária não estavam a funcionar 
na zona euro o Banco Central Europeu (“BCE”) optou, em Maio, por cortar a sua taxa de referência em 0,25% para um 
mínimo histórico de 0,50%. À semelhança da FED, o BCE indicou que as taxas de juro iriam permanecer perto dos 
níveis actuais por um período alargado de tempo. Paralelamente, o BCE anunciou que iria estudar e implementar 
novas medidas que acabassem com a “fragmentação” existente nos mercados, que impedia que a liquidez 
disponibilizada através das suas operações chegasse aos seus destinatários. As taxas Euribor não sofreram 
alterações com significado, ao longo do período em análise, na medida em que o corte de taxas pelo BCE já era 
esperado e a Euribor a 3meses já estava a cerca de 0,2% desde Dezembro de 2012. 

 
Evolução da taxa de refinanciamento do BCE vs. Euribor a 3 meses 
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O Japão anunciou um programa de relançamento económico que pretende pôr fim a um longo período de estagnação 
e de deflação. Um objectivo específico para a inflação de 2%, a manutenção de taxas de juro reais negativas e 
desvalorização do yen através de um vasto programa de compra de dívida pública (quantitative easing “QE”) pelo 
Banco do Japão (“BOJ”), um agressivo aumento da despesa pública (cerca de 2% do PIB para um deficit de 11.5%) e 
reformas estruturais para aumentar a competitividade do País. Durante o primeiro semestre o país apresentou a mais 
alta taxa de crescimento das grandes economias, ao registar cerca de 1,5% no período. 

A FED manteve as suas taxas de referência inalteradas no 1º semestre, continuando a expandir o seu balanço em 
cerca de $85 mil milhões por mês através da compra de $45 mil milhões de obrigações do tesouro de longo-prazo 
(treasuries) e de $40 mil milhões de mortgage backed securities de acordo com o programa de QE anunciado em 
Dezembro do ano passado. Em Maio, a FED anunciou que este programa poderia ser ajustado, ainda este ano, 
através da redução dos montantes de compras mensais de treasuries e, a partir de 2014, através da sua total 
extinção. Note-se no entanto, que o timing e escala da redução das compras de títulos estão condicionados à 
verificação do cenário base da FED, no que toca ao crescimento do PIB e taxa de desemprego. No que concerne às 
taxas de juro de curto-prazo a FED anunciou simultaneamente que manteria a sua taxa de referência (repo rate) 
inalterada por um largo período de tempo (presumivelmente até 2015). 

Esta potencial redução dos estímulos monetários nos EUA foi, sem dúvida, o acontecimento mais marcante do ano 
tendo provocado uma enorme instabilidade nos mercados financeiros, em particular nos mercados emergentes. As 
economias em desenvolvimento foram as grandes beneficiárias dos fluxos da capitais que deixaram os mercados 
desenvolvidos em busca de melhores retornos. O repatriamento desses capitais está a provocar uma desvalorização 
dessas moedas em relação às “moedas fortes” (USD,EUR,JPY) e uma pressão para a subida das taxas de juro 
naqueles países. 

 

2.3. MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA 

A situação da dívida pública periférica europeia não foi, pela primeira vez em 3 anos, o tema central nos mercados de 
obrigações. A redução dos spreads entre os países periféricos e os países “core” foi a tendência dominante na 
Europa, interrompida por períodos de instabilidade em torno das eleições italianas de Fevereiro, da crise bancária 
cipriota de Março/Abril e do anúncio em Maio da redução dos estímulos monetários pela FED.  

Spread 5 anos Alemanha vs Portugal / Espanha / Itália e Irlanda 
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Spread 5 anos Alemanha vs França / Espanha / Itália e Bélgica 

 

 

A forte subida das yields americanas a partir de Maio provocou, naturalmente, subidas das taxas de juro de longo-
prazo um pouco por toda a parte e retornos negativos, no primeiro semestre, na esmagadora maioria mercados de 
obrigações de dívida pública. No que respeita aos países da zona euro, é notório que apenas os países periféricos 
proporcionaram retornos positivos (com o mercado de dívida pública espanhola em destaque). 

Retorno no 1ºS. de 2013 dos índices EFFA de dívida pública para maturidades acima de 1 ano 
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A “promessa” dos principais bancos centrais em manter as taxas de juro de curto prazo a níveis muito baixos conduziu 
a curvas de rendimentos bastante inclinadas quando analisadas por padrões históricos, com o spread entre as 
maturidades de 10 e 5 anos persistentemente acima de 100bp. 

Inclinação da curva 5/10 anos 

 

Os países periféricos aproveitaram as condições de mercado favoráveis para colocar dívida em mercado primário, 
tendo já preenchido partes significativas das suas necessidades de financiamento para o corrente ano. De salientar 
que Portugal conseguiu colocar divida publica de médio e longo prazo pela primeira vez desde que efectuou o pedido 
de assistência financeira e que, tal como a Irlanda, conseguiu junto dos seus parceiros na união europeia uma 
extensão, por aproximadamente 7 anos, dos prazos de reembolso dos empréstimos recebidos.  

 

2.4. MERCADO DE CRÉDITO 

Após um ano de extraordinária performance, o baixo nível de spreads a que o mercado transaccionava no fim de 2012 
não permitia grande estreitamento durante este ano. De facto, os CDS acabam o 1º semestre praticamente 
inalterados, com movimentos altamente correlacionados com os períodos de maior ou menor aversão ao risco. O 
cabaz de CDS a 5 anos em euros para emitentes investment grade (rating mínimo BBB-) fechou a primeira metade do 
ano a 119,63 bp vs. 117,45 bp em 31 de Dezembro de 2012, enquanto para os emitentes high yield (rating abaixo de 
BBB-) regista-se 477 bp  vs. 484bp, respectivamente. 

No entanto, os níveis agregados escondem desempenhos sectoriais diversos, com o sector financeiro a revelar uma 
underperformance significativa, enquanto o sector não financeiro reduziu os spreads ao longo do semestre. O 
desenlace do resgate aos bancos cipriotas, com o envolvimento até de depositantes não garantidos, tornou claro que 
o modelo de resolução de futuras crises bancárias na zona euro passará pela imposição de perdas a todos os 
credores não privilegiados. Esta abordagem, além de moralmente mais justa, é inevitável face aos altíssimos níveis de 
dívida pública da maioria dos Estados-membros e à dimensão dos grupos bancários europeus que não permitem 
acomodar mais resgates bancários. Por outro lado, maiores rácios de capitais próprios, igualmente previstos, tornarão 
as instituições financeiras menos vulneráveis.  
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Spreads de crédito 

 

Tal como os Estados soberanos periféricos, também os emitentes privados aproveitaram, face aos baixíssimos 
retornos disponíveis nos activos de menor risco, a procura dos investidores por yield, emitindo montantes muito acima 
do que tem sido o padrão dos últimos ano. 

 

2.5. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

A estratégia de gestão do Fundo tem -se baseado numa forte componente de depósitos a prazo e de papel comercial, 
como forma de controlar a volatilidade da carteira, que é complementada com activos de maturidade até 6 anos que, 
embora introduzam um pouco de risco de mercado, apresentam boa relação risco retorno e permitem aumentar 
ligeiramente as rentabilidades esperadas, mantendo um nível de risco global adequado. 

A carteira de depósitos a prazo tem sido bastante diversificada em termos de prazos e maturidades, com depósitos 
em 10 instituições financeiras diferentes a 31 de Dezembro de 2012 e em 8 instituições financeiras em 30 de Junho de 
2013. 

Tem sido a nossa opinião que embora seja indispensável que as economias periféricas entrem em trajectórias de 
crescimento como única forma de evitar futuras reestruturações, os níveis a que os instrumentos de dívida destes 
Estados têm sido transaccionados em mercado incorporam já, muitas vezes, esses riscos. Por outro lado, os efeitos 
para o próprio país envolvido e o perigo de um contágio generalizado e irreversível com consequências imprevisíveis 
no sistema financeiro mundial, aconselham a que a reestruturação seja a última opção a considerar. Assim, a 
exposição a mercados periféricos tem sido estrutural na carteira do Fundo, embora em grau e natureza diversos, de 
acordo com critérios de valorização relativa entre os diferentes países. 

O Fundo iniciou o ano com uma exposição muito significativa a Espanha dado que este era o mercado favorito da 
equipa de gestão. Este posicionamento foi conseguido através de dívida pública e activos com garantia do Estado 
(cerca de 2%), obrigações das regiões, em concreto Madrid e Catalunha (cerca de 3,5%) e obrigações de bancos 
espanhóis com maturidades inferiores a 2anos (cerca de 9,5%). A exposição a Portugal era relativamente pequena no 
que concerne a dívida pública (cerca de 1,7%), na medida em que considerávamos que o retorno adicional face a 
Espanha não era suficiente face ao risco incorrido. A exposição aos mercados italiano e irlandês eram relativamente 
pequenas e centradas em instituições de crédito. 
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Ao longo do semestre o Fundo foi recompondo oportunisticamente a sua exposição aos mercados periféricos de 
dívida pública de acordo com o, já referido, critério de valor relativo. Após um período de fortíssima performance de 
Espanha e aproveitando períodos de instabilidade, em 30 de Junho o Fundo tinha aumentado a sua exposição a 
dívida portuguesa (2,2%), tinha adquirido cerca de 2% de dívida italiana e reduzido a sua exposição a Espanha (ex-
financeiras) para próximo de 4,6%. 

É nossa intenção, a médio prazo, reduzir a componente de depósitos a prazo na estrutura tipo da carteira visto que o 
risco de perda parcial de capital neste tipo de aplicações, objectivamente, aumentou enquanto a remuneração 
auferida tem evoluído no sentido contrário. Temos também enfrentado algumas dificuldades na obtenção de papel 
comercial a níveis que consideramos adequados ao risco subjacente. 

Em 30 de Junho de 2013, o montante sob gestão do Fundo ascendia a 57.417.529 EUR, sendo o valor da unidade de 
participação da categoria A de 5,6727 EUR e de 7,4559 USD para a categoria B. 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com o seu valor no final dos últimos exercícios bem como a evolução mensal registada no ano 
de 2013: 

2012 2011

Categoria A - EUR

Nº UP's 7,678,483 1,671,790

Valor das UP's 5.6036 € 5.1102 €

Categoria B - USD

Nº UP's 371,145 202,474

Valor das UP's $7.4002 $6.9350  

Mês Valor da UP Nº de UP's Valor da UP Nº de UP's
Montante sob 

gestão

Janeiro 5.6277 € 8,665,021.1647     7.4294    388,543.6035    50,894,957 €
Fevereiro 5.6437 € 8,771,402.2903     7.4464    397,270.0226    51,757,082 €
Março 5.6488 € 9,580,304.3953     7.4464    418,296.9279    56,550,469 €
Abril 5.6742 € 9,917,079.4417     7.4726    438,526.0498    58,779,149 €
Maio 5.6816 € 10,465,477.8253   7.4705    467,879.7815    62,148,517 €
Junho 5.6727 € 9,662,503.9282     7.4559    456,918.5203    57,417,529 €
* Valores de f inal de cada mês

Evolução da actividade do Fundo - 2013 *

Categoria A - EUR Categoria B - USD
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Desde o início do Fundo o valor das unidades de participação das categorias A e B tiveram a evolução descrita pelos 
gráficos seguidamente apresentados: 

5.6727

4.930

5.030

5.130

5.230

5.330

5.430

5.530

5.630

5.730

EVOLUÇÃO DA U.P. DA CATEGORIA A - EUR

 

7.4559

6.815

6.915

7.015

7.115

7.215

7.315

7.415

7.515

EVOLUÇÃO DA U.P. DA CATEGORIA B - USD

 

 

2.6. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

De seguida apresenta-se as medidas de rendibilidade e risco do Fundo ao longo da sua actividade: 

 

Categoria A - EUR

Rendibilidade 
anualizada

Risco

2012 9.66% 2

Últimos 12 
meses

5.86% 1
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Acresce referir que dando cumprimento ao disposto no art. 87º do Regulamento nº 15/2003 da CMVM: 

 

a) a rendibilidade divulgada representa 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) as rendibilidades mencionadas têm como base os valores das unidades de participação calculados no último 

dia de cada ano e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período 

de referência 

 

2.7. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2013 

 

Principais activos em carteira %
Parpub 3,5% 7/8/13 5.35%

BCP 5.625% 04/23/14 2.92%

Refer 4% 03/16/15 2.70%

AIBa 5,625% 11/12/14 2.58%

Nether 0,75% 4/15/15 2.46%

Total 16.01%  

Obrigações
49%Liquidez e 

Depósitos 
38%

Dívida 
Pública

7%

Papel 
Comercial 

10%

 

 

2.8. NOTAS FINAIS 

O prospecto completo e simplificado bem como os relatórios anual e semestral, encontram-se à disposição de todos 
os interessados junto da sede da Entidade Gestora ou nos balcões do Depositário. 

Lisboa, 29 de Agosto de 2013 

 

 

________________________________________________ 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 
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BANCO BIC TESOURARIA

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2013
(Montantes expressos em Euros)

ANEXO I

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 17)
Valores Mobiliários Cotados:

Mercado de Bolsa Nacional
Títulos de Dívida Pública

Obrigações
Port OT 4.45 6/15/18 955,830 94,978 - 1,050,808 1,448 1,052,256
PortOT 4.35 10/16/17 194,255 - (499) 193,756 4,411 198,167

1,150,085 94,978 (499) 1,244,564 5,859 1,250,423

Outros Fundos Públicos e Equiparados
Parpub 3,5% 7/8/13 2,952,015 44,355 - 2,996,370 73,995 3,070,365
Refer 4% 03/16/15 1,534,750 2,850 - 1,537,600 14,382 1,551,982

4,486,765 47,205 - 4,533,970 88,377 4,622,347

Obrigações Diversas
RENEPL 6.25% 9/21/16 200,000 12,700 - 212,700 2,475 215,175

Outros instrumentos de dívida
SONAECAP1ºPRG08 1,000,000 - - 1,000,000 4,285 1,004,285
EDAPRG03 996,653 - - 996,653 2,099 998,752
CEMG20130904/1 600,000 - - 600,000 17,880 617,880
SONAECAP1ºPRG08 500,000 - - 500,000 1,936 501,936
SONAECAP1ºPRG08 500,000 - - 500,000 1,901 501,901
SONAECAP1ºPRG08 500,000 - - 500,000 912 500,912
CEMG20131113/12 300,000 - - 300,000 6,840 306,840
CEMG20130925/1 250,000 - - 250,000 6,925 256,925
SONAECAP1ºPRG08 250,000 - - 250,000 1,803 251,803
SOVENA 250,000 - - 250,000 120 250,120
CEMG20131002/1 200,000 - - 200,000 5,400 205,400
CEMG20131016/1 200,000 - - 200,000 5,120 205,120
CEMG20140117 200,000 - - 200,000 2,934 202,934

5,746,653 - - 5,746,653 58,157 5,804,809

Mercado de Bolsa de Estados Membros UE
Títulos de Dívida Pública

Obrigações
Nether 0,75% 4/15/15 1,418,413 - (5,701) 1,412,712 1,863 1,414,575
BTPS 3,50% 11/01/17 1,138,101 - (28,608) 1,109,493 5,454 1,114,947
BTPS 4.25% 08/01/13 503,360 - (1,870) 501,490 8,394 509,884

3,059,874 - (36,179) 3,023,695 15,711 3,039,406

Outros Fundos Públicos e Equiparados
GenCat 3,875% 4/7/15 755,441 34,255 - 789,696 5,907 795,603
ICO 4,875% 07/30/17 497,841 27,409 - 525,250 13,062 538,312
Madrid 4,622 6/23/15 370,540 40,868 - 411,408 284 411,692
Madrid Floa 10/30/16 401,600 400 - 402,000 2,341 404,341
ICO 4,625% 01/31/17 195,614 12,740 - 208,354 3,041 211,395
GenCat3,875% 9/15/15 165,000 31,470 - 196,470 5,032 201,502
Madrid 4,75% 3/26/15 99,817 3,197 - 103,014 999 104,013

2,485,853 150,339 - 2,636,192 30,667 2,666,859
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BANCO BIC TESOURARIA

FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2013
(Montantes expressos em Euros)

ANEXO I

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

(Nota 17)
Obrigações diversas:

BCP 5.625% 04/23/14 1,667,970 - (3,170) 1,664,801 12,450 1,677,250
AIBa 5,625% 11/12/14 1,405,500 30,690 - 1,436,190 43,459 1,479,649
CGD 5.125% 02/19/14 1,123,750 - (9,582) 1,114,168 14,568 1,128,736
BES 5.875% 11/09/15 1,014,375 755 - 1,015,130 27,118 1,042,248
BPE 4% 07/17/15 898,816 437 - 899,253 13,017 912,270
ITCIT 6,125% 2/21/18 830,400 - (10,416) 819,984 16,858 836,842
BCP Float 05/09/14 772,848 - (1,312) 771,536 293 771,829
PT 5,875% 04/17/18 723,890 - (3,884) 720,006 6,847 726,853
Monte 4,5% 03/07/14 697,187 4,752 - 701,939 7,940 709,879
ESF 5,25% 06/12/15 699,700 3,044 - 702,744 5,008 707,752
Brisa 6,875% 4/2/18 630,500 - (14,930) 615,570 7,242 622,812
BES 5.625% 06/05/14 607,000 1,016 - 608,016 1,664 609,680
COOPWH 2.375% 102315 552,368 - (9,176) 543,192 9,494 552,686
SNS 3.625% 07/18/13 500,750 - (265) 500,485 16,864 517,349
Brisa 4.797% 9/26/13 505,000 - (3,405) 501,595 13,106 514,701
CP Fina 4,7% 7/29/15 487,500 - (3,015) 484,485 21,556 506,041
BPopulare 3.75% 2016 496,616 214 - 496,830 6,432 503,262
Bankia 3,5% 11/13/14 380,880 24,260 - 405,140 7,054 412,194
Peugo 4,25% 02/25/16 405,748 - (1,280) 404,468 4,765 409,233
Monte 3,875% 2/2/15 395,000 4,652 - 399,652 5,826 405,478
Bankia Float 4/23/14 354,120 33,216 - 387,336 232 387,568
CGD 5,625% 12/04/15 299,278 8,285 - 307,563 6,924 314,487
Finme 4,375% 12/5/17 299,564 2,557 - 302,121 7,417 309,538
BPE 3.625% 9/16/13 285,750 15,129 - 300,879 6,841 307,720
BKIR 2,75% 06/05/16 289,716 1,221 - 290,937 526 291,463
CP Fina 4,5% 7/29/13 194,000 6,500 - 200,500 7,333 207,833
Brisa 4,5% 12/05/16 198,900 1,632 - 200,532 3,675 204,207
Fiat 7,75% 10/17/16 101,650 6,035 - 107,685 4,548 112,233
TItália 4,5% 9/20/17 103,899 - (871) 103,028 3,445 106,473
Bankia 4,25% 7/05/16 89,130 12,635 - 101,765 3,542 105,307
Monte 4,875% 9/19/14 99,750 632 - 100,382 3,403 103,785
Monte4,125% 11/11/13 99,461 662 - 100,123 2,089 102,212
BES 4,75% 01/15/18 99,349 - (3,224) 96,125 1,555 97,680
Monte Float 05/09/14 93,989 2,904 - 96,893 38 96,931

17,404,354 161,228 (64,530) 17,501,053 293,126 17,794,179
34,533,584 466,450 (101,208) 34,898,826 494,372 35,393,198
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2012
Activo bruto Mais-valias Menos-valias Activo líquido Activo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL do OIC

21 Obrigações 3 28.786.931 466.450 (101.208) 29.152.174 4.554.731 61 Unidades de participação 1 50.600.254 10.506.493

26 Outros instrumentos de dívida 3 5.746.653 - - 5.746.653 1.097.623 62 Variações patrimoniais 1 4.353.897 66.504

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 34.533.584 466.450 (101.208) 34.898.826 5.652.354 64 Resultados transitados 1 1.848.215 264.511

66 Resultado líquido do período 1 615.163 523.089

TERCEIROS TOTAL DO CAPITAL DO OIC 57.417.529 11.360.597

411+...+418 Outras contas de devedores - - - - -

TOTAL DOS VALORES A RECEBER - - - - - TERCEIROS

421 Resgates a pagar aos participantes 18 2.119.079 -

DISPONIBILIDADES 423 Comissões a pagar 18 150.523 24.828

12 Depósitos à ordem 3 2.841.081 - - 2.841.081 250.511 424+...+429 Outras contas de credores 18 308.475 54.428

13 Depósitos a prazo e com pré-aviso 3 21.442.478 - - 21.442.478 5.358.035 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 2.578.077 79.256

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 24.283.559 - - 24.283.559 5.608.546

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

51 Acréscimos de proveitos 17 587.287 - - 587.287 73.653 55 Acréscimos de custos 19 22.257 -

52 Despesas com custo diferido 17 206.802 - - 206.802 23.257 58 Outros acréscimos  e diferimentos - 2.460

58 Outros acréscimos  e diferimentos 17 41.619 - - 41.619 84.503 59 Contas transitórias passivas 230 -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 835.708 - - 835.708 181.413 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 22.487 2.460

TOTAL DO PASSIVO 2.600.564 81.716

TOTAL DO ACTIVO 59.652.851 466.450 (101.208) 60.018.093 11.442.313 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 60.018.093 11.442.313

Número total de unidades de participação em circulação em EUR 1 9.662.503,9282 1.818.700,1768 Valor unitário da unidade de partcipação em EUR 1 5,6727 5,3585

Número total de unidades de participação em circulação em USD 1 456.918,5203 282.210,9969 Valor unitário da unidade de partcipação em USD 1 7,4559 7,2044

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

BANCO BIC TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA

Balanços em 30 de Junho de 2013 e 2012

(Montantes expressos em Euros)

2012

CAPITAL E PASSIVOACTIVO

DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃONotas Notas 2013

O Anexo faz parte integrante destes balanços.

CÓDIGO
2013

CÓDIGO
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OPERAÇÕES CAMBIAIS

911 À vista (Spot) 11 52,255 - 911 À vista (Spot) 11 52,485 -

912 A prazo (Forw ards cambiais) 11 2,604,269 1,608,419 912 A prazo (Forw ards cambiais) 11 2,562,491 1,522,814

TOTAL DOS DIREITOS 2,656,524 1,608,419 TOTAL DAS RESPONSABILIDADES 2,614,976 1,522,814

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

DESIGNAÇÃOCÓDIGO Nota2013 2013 2012

BANCO BIC TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA

Balanços em 30 de Junho de 2013 e 2012

(Montantes expressos em Euros)

DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES SOBRE TERCEIROS

O Anexo faz parte integrante destes balanços.

CÓDIGO Nota 2012DESIGNAÇÃO
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CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e custos equiparados Juros e proveitos equiparados

711+718 De operações correntes 71 64 812+813 Da carteira de títulos e outros activos 533.719 104.740

Comissões e taxas 811+814+817+818 Outros, de operações correntes 409.962 115.714

722+723 Da carteira de títulos e outros activos 685 1.254

724+...+728 Outras, de operações correntes 15 244.916 50.033 Ganhos em operações financeiras

729 De operações extrapatrimoniais 1.779 626 832+833 Na carteira de títulos e outros activos 318.239 415.652

Perdas em operaçoes financeiras 831+838 Outras, de operações correntes 4.414 1.495

732+733 Na carteira de títulos e outros activos 121.018 51.903 839 Em operações extrapatrimoniais 157.806 63.082

731+738 Outras, de operações correntes 2.781 552 Reposição e anulação de provisões

739 Em operações extrapatrimoniais 148.063 11.844 851 Provisões para encargos 4 h) 113.508 -

Impostos

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 4 h) 287.833 61.252

7412+7422 Impostos indirectos 4 h) 77 66

75 Provisões do período

751 Provisões para encargos 4 h) 113.508 -

77 Outros custos e perdas correntes 1.766 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 922.496 177.594 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1.537.647 700.683

888 Outros proveitos e ganhos eventuais 12 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 12 -

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se >0) 615.163 523.089 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se<0) - -

TOTAL 1.537.659 700.683 TOTAL 1.537.659 700.683

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos 730.255 467.235 D-C Resultados eventuais 12 -

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais 7.965 50.612 B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento 902.996 584.341

B-A Resultados correntes 615.151 523.089 B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do período 615.163 523.089

                            O Técnico Of icial de Contas O Conselho de Administração

BANCO BIC TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA

Demonstrações dos resultados para os períodos de seis meses f indos em

30 de Junho de 2013 e de 2012

2012

PROVEITOS E GANHOSCUSTOS E PERDAS

(Montantes expressos em Euros)

DESIGNAÇÃO

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

NotaNota 2012DESIGNAÇÃOCÓDIGO CÓDIGO 20132013
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2013 2012

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:

Subscrições de unidades de participação 40.208.667 1.816.534

Pagamentos

Resgates de unidades de participação (26.415.134) (607.447)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC 13.793.533 1.209.088

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

Recebimentos:

Venda de títulos 24.268.572 5.141.431

Reembolso de títulos e outros activos 11.794.810 4.780.255

Juros e proveitos similares recebidos 361.776 168.496

Outros recebimentos relacionados com a carteira - 13.552

Pagamentos:

Compra de títulos (47.892.709) (9.673.099)

Comissões de corretagem (685) (1.254)

Outros pagamentos relacionados com a carteira (64.982) -

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos (11.533.218) 429.381

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos

Operações cambiais 116.187 17.528

Pagamentos

Operações cambiais (154.625) -

Outros pagamentos operações a prazo e de divisas - (626)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (38.438) 16.902

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Recebimentos:

Juros de depósitos bancários 255.377 176.388

Pagamentos:

Comissão de gestão (167.801) (37.288)

Comissão de depósito (12.349) (6.215)

Juros devedores de depósitos bancários (71) (64)

Impostos e taxas (252.317) (77.215)

Outros pagamentos correntes (6.684) (3.035)

Fluxo das operações de gestão corrente (183.833) 52.569

Disponibilidades no início do período 22.245.515 3.900.607

Saldo dos f luxos de caixa do período 2.038.044 1.707.939

Disponibilidades no fim do período 24.283.559 5.608.546

O Técnico Of icial de Contas A Administração

BANCO BIC TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO TESOURARIA

Demonstrações dos fluxos de caixa para os períodos de seis meses findos em

30 de Junho de 2013 e 2012

(Montantes expressos em Euros)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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INTRODUÇÃO 

O Banco BIC Tesouraria Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria (adiante igualmente designado 
por “Fundo” ou “OIC”), foi autorizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 9 de Dezembro de 
2010, tendo iniciado a sua actividade em 10 de Janeiro de 2011. O Fundo é um Organismo de Investimento 
Colectivo (OIC) aberto de tesouraria, constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objectivo 
proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de curto prazo procurando um nível de 
rentabilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento efectuado 
maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente, certificados de 
depósito, depósitos e aplicações nos mercados interbancários, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações 
e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente.  

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Dunas Capital - Gestão de Activos – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.. As funções de banco depositário são exercidas pelo Banco BIC 
Português, S.A. (Banco BIC). 

O Fundo foi inicialmente constituído por unidades de participação denominadas em Euro. No entanto foi 
autorizada por deliberação do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 7 de 
Setembro de 2011, a categorização das unidades de participação passando o Fundo a ser constituído por duas 
categorias: 

Categoria A – denominada em Euros; 

Categoria B – denominada em Dólares dos Estados Unidos da América (USD). 

A comercialização das unidades de participação da Categoria B iniciou-se no dia 13 de Setembro de 

2011. 

O valor inicial da unidade de participação da Categoria B resultou da conversão do valor da unidade de 
participação da Categoria A ao fixing do câmbio EUR/USD do dia 13 de Setembro de 2011. 

As unidades de participação da Categoria A e as unidades de participação da Categoria B podem apresentar 
valorizações distintas, em virtude de existirem custos e proveitos especificamente relacionados com cada uma 
dessas categorias. A diferença na valorização das duas categorias de unidades de participação reside, 
fundamentalmente, na cobertura de risco cambial que é realizada nas unidades de participação da Categoria B, 
denominadas em Dólares dos Estados Unidos. 

Assim, todos os custos e proveitos relacionados com a referida cobertura do risco cambial são imputados 
especificamente às unidades de participação da Categoria B, para efeitos de valorização das mesmas. 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

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, na sequência da 
competência que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei nº 252/03, de 17 de Outubro.  
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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, com características iguais e sem valor 
nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do OIC, 
proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor da unidade de participação para efeitos de 
constituição do Fundo foi de cinco Euros (unidade de participação da categoria A denominada em Euros). 

As unidades de participação da categoria B denominada em USD iniciaram a sua comercialização no dia 13 de 
Setembro de 2011, tendo o seu valor inicial resultado da conversão do valor da unidade de participação da 
Categoria A ao fixing do câmbio Euros/USD do próprio dia. 

O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é o valor da unidade de participação 
que vier a ser apurado no fecho do dia do pedido e divulgado no dia seguinte, pelo que o mesmo é efectuado a 
preço desconhecido. 

Durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, o movimento no capital da Categoria A do OIC 
foi o seguinte: 

Saldo em 
31.12.2012 Subscrições Resgates Transferências

Resultado 
líquido do 
período

Saldo em 
30.06.2013

Valor base 38.392.415 34.828.475 (24.908.372) - - 48.312.518
Diferença para o valor base 2.907.682 4.567.865 (3.285.212) - - 4.190.335
Resultados transitados 193.965 - - 1.533.314 - 1.727.279
Resultado líquido do período 1.533.314 - - (1.533.314) 582.845 582.845

43.027.376 39.396.340 (28.193.584) - 582.845 54.812.977

Número de unidade de participação 7.678.483,1258 6.965.695,0187 (4.981.674,2163) -                      -                 9.662.503,9282

Valor da unidade de participação 5,6036 5,6558 -                         -                      -                 5,6727

Categoria A

 

 

Durante o período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, o movimento do capital da Categoria B do OIC 
foi o seguinte: 

Saldo em 
31.12.2012 Subscrições Resgates Transferências

Resultado 
líquido do 
período

Saldo em 
30.06.2013

Valor base 1.858.277 671.683 (242.225) - - 2.287.736
Diferença para o valor base 102.466 92.344 (31.248) - - 163.562
Resultados transitados 70.546 - - 50.390 - 120.936
Resultado líquido do período 50.390 - - (50.390) 32.318 32.318

2.081.679 764.027 (273.473) - 32.318 2.604.552

Número de unidade de participação 371.145,1683 134.151,5113 (48.378,1593) - - 456.918,5203

Valor da unidade de participação 5,6088 5,6953 -                         -                      -                 5,7002

Categoria B
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Em 30 de Junho de 2013, o valor unitário das unidades de participação da Categoria B em Euros e USD é o que 
se apresenta: 

 
 Valor unitário das unidades de participação em Euros  5,7002 
 
 Câmbio Euro/USD  1,308 
 
 Valor unitário das unidades de participação em USD  7,4559 
    ====== 

 
Em 30 de Junho de 2013, existiam 364.748 unidades de participação da Categoria A e 9.178 unidades de 
participação da Categoria B resgatadas pendentes de liquidação (Nota 19). 

Na mesma data, encontravam-se 8.515 unidades de participação da Categoria A subscritas no dia 28 de Junho 
de 2013 pendentes de emissão, no montante de 48.300 Euros (Nota 19). 

O valor líquido global do OIC, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de participação 
em circulação no último dia de cada mês no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013 foram os 
seguintes: 

 

Meses Categoria A em EUR Categoria B em USD Categoria A Categoria B

Janeiro 50.894.957 5,6277 7,4294 8.665.021,1647 388.543,6035

Fevereiro 51.757.082 5,6437 7,4464 8.771.402,2903 397.270,0226

Março 56.550.469 5,6488 7,4464 9.580.304,3953 418.296,9279

Abril 58.779.149 5,6742 7,4726 9.917.079,4417 438.526,0498

Maio 62.148.517 5,6816 7,4705 10.465.477,8253 467.879,7815

Junho 57.417.529 5,6727 7,4559 9.662.503,9282 456.918,5203

Valor da Unidade de Participação Número de U.P.'s em circulação
Valor líquido 

Global do Fundo

 
 

3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2013 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de Junho 
de 2013 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Depósitos a prazo 
e com pré-aviso Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2012  5.696.763  16.548.752  22.245.515

.   Aumentos -                       9.119.000  9.119.000

.   Reduções (2.855.682)   (4.225.274)             (7.080.956)      

Saldos em 30 de Junho de 2013  2.841.081  21.442.478  24.283.559
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Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem (essencialmente denominados em Euros) encontram-se 
domiciliados nas seguintes instituições:      

 Banco BIC  1.792.687 
 Barclays                                                                                                                                         796.536 

Montepio                                                                                                                                        204.532 
 Millenium BCP  34.901 

Outras instituições  12.425 
    ------------- 
    2.841.081 
    ======== 
 
Em 30 de Junho de 2013, os depósitos à ordem junto do Banco BIC venciam juros à taxa EONIA acrescida de 
0,15%. 

Na mesma data, os depósitos a prazo (todos denominados em Euros) encontram-se domiciliados nas seguintes 
instituições: 

 Banco BIC  10.350.000 
 CGD  3.800.000 
 BES  2.751.000 
 Millenium BCP  2.250.000 
 BBVA  1.916.478 

Barclays                                                                                                                                        100.000 
 Outras instituições  275.000 
    --------------- 
    21.442.478 
    ========= 
 

Em 30 de Junho 2013, os depósitos a prazo venciam juros à taxa média anual bruta de 3,68%. 

 

4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
foram as seguintes: 

a) Especialização dos 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 corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Despesas com custo 
diferido” (Nota 18), atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efectuada apenas a partir 
da data de aquisição dos respectivos títulos. 
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b) Juros de aplicações 

  Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos. Os juros são registados pelo 
montante bruto na rubrica “Juros e proveitos equiparados”, sendo o respectivo imposto reconhecido 
na rubrica “Impostos sobre o rendimento”. 

 

c) Carteira de títulos 

  As compras de títulos e de direitos de subscrição são registadas, na data da transacção, pelo seu 
valor efectivo de aquisição. 

  Os títulos 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 negociação em mercados regulamentados são 
valorizados diariamente com base na última cotação disponível no momento de referência (17 
horas de Lisboa). Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho 
conhecida, desde que se tenha verificado nos últimos quinze dias; 

  ii) Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas 
representativas do seu presumível valor de realização são valorizadas diariamente com base 
nas ofertas de compras firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, ao valor médio das 
ofertas de compra e venda (“MID”) difundidas pelos sistemas internacionais de informação de 
cotações, tais como, a Bloomberg. Alternativamente, a cotação pode ser obtida através de 
modelos teóricos de avaliação de obrigações; e 

  iii) Os outros valores representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, são 
valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

  As mais ou menos-valias líquidas apuradas de acordo com as políticas contabilísticas definidas 
anteriormente, são reconhecidas na demonstração dos resultados do período nas rubricas de 
“Ganhos/Perdas em operações financeiras na carteira de títulos”, por contrapartida das rubricas 
“Mais-valias” e “Menos-valias” do activo. 

  Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO. 

 

 d) Valorização das unidades de participação 

  O valor da unidade de participação de cada uma das categorias (Categoria A denominada em Euros e 
Categoria B denominada em USD) é calculado diariamente dividindo o valor do capital do OIC afecto 
a cada uma das categorias pelo número de unidades de participação em circulação de cada uma das 
categorias. 

  O valor do capital do OIC afecto a cada uma das categorias é calculado da seguinte forma: 
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  Categoria A: corresponde ao valor líquido global da carteira do Fundo, deduzindo dos custos e/ou 
proveitos acumulados dos instrumentos financeiros derivados, afectos exclusivamente à classe em 
USD, e respectivas despesas e impostos associados; 

  Categoria B: corresponde ao valor líquido global da carteira do Fundo, incluindo os custos e/ou 
proveitos acumulados dos instrumentos financeiros derivados afectos exclusivamente a esta classe e 
respectivas despesas e impostos associados. 

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

  A rúbrica “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. 

 

 e) Comissão de gestão e de depositário 

  A comissão de gestão e a comissão de depositário constituem um encargo do OIC a título de 
remuneração de serviços a si prestados. 

  De acordo com o regulamento de gestão do OIC, estas comissões são calculadas diariamente, por 
aplicação de uma taxa fixa anual de 0,75% para a comissão de gestão e de 0,125% para a comissão 
de depositário, sobre o valor diário do património líquido do OIC. 

  A comissão de gestão e a comissão de depositário são liquidadas trimestralmente, através da 
aplicação das percentagens acima definidas, sendo registadas na rubrica “Comissões e taxas – 
Outras, de operações correntes” da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica 
“Comissões a pagar” do balanço. 

 

 f) Taxa de supervisão 

  A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo. Esta remuneração é calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor global do OIC no final 
de cada mês.  Em 30 de Junho de 2013, esta taxa ascendia a 0,00067%.  Sempre que o resultado 
obtido seja inferior a 100 Euros ou superior a 10.000 Euros, a taxa mensal devida corresponderá a um 
desses limites.  

  Nos termos da Portaria n.º 913-I/2003, de 30 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 1018/2004 (2.ª Série), de 17 de Setembro, o OIC esteve isento de taxa de supervisão nos 
primeiros seis meses de actividade. 
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 g) Operações em moeda estrangeira 

  Os activos e passivos 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 
período, respectivamente. 

  Os contractos de fixação de câmbio são reavaliados com base na taxa de juro em vigor para as 
diferentes moedas e prazos residuais das operações, sendo as mais e menos valias apuradas 
registadas na demonstração dos resultados do período em “Ganhos ou perdas em operações 
financeiras – De operações extrapatrimoniais” por contrapartida de “Acréscimos e diferimentos”, 
activos ou passivos. 

 

 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, conforme 
se segue: 

  . A partir de 1 de Janeiro de 2013, os juros de valores mobiliários e outros valores representativos 
de dívida de emitentes nacionais, bem como os juros de depósitos bancários em instituições de 
crédito no país são tributados por retenção na fonte à taxa de 28% (25% ou 26,5% consoante o 
seu vencimento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou entre 30 de 
Outubro e 31 de Dezembro de 2012, respectivamente).  Adicionalmente, os juros de valores 
mobiliários e outros valores representativos de dívida de emitentes estrangeiros são tributados 
autonomamente à taxa de 20% e os juros de depósitos bancários em instituições de crédito 
estrangeiras são tributados autonomamente à taxa de 25%; 

  . A partir de 1 de Janeiro de 2013, as mais-valias realizadas em obrigações obtidas em território 
português ou fora dele, são tributadas autonomamente à taxa de 25% sobre a diferença positiva 
entre as mais-valias e as menos-valias obtidas em cada ano.  Até 31 de Dezembro de 2012, o 
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de obrigações e de 
outros instrumentos de dívida estava excluído de tributação; 

  . O diferencial positivo entre o valor de reembolso de obrigações ou de outros títulos de dívida de 
emitentes nacionais e o seu valor de aquisição é tributado autonomamente à taxa de 25% (20% 
para obrigações e outros títulos de dívida de emitentes estrangeiros); 

  . Os ganhos realizados em operações cambiais a prazo são tributados à taxa de 28% (25% ou 
26,5% consoante o seu vencimento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro e 29 de Outubro de 2012 ou 
entre 30 de Outubro e 31 de Dezembro de 2012, respectivamente) quando obtidos em território 
nacional, e à taxa de 25%, quando resultem de operações com não residentes. Os ganhos para 
efeitos fiscais são calculados com base na diferença entre as taxas spot e forward contratadas no 
início das operações. 
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  . Os rendimentos (resgates e distribuições) respeitantes a unidades de participação estão isentos 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, com excepção dos rendimentos de 
unidades de participação de fundos de investimento estrangeiros que são tributados 
autonomamente à taxa de 20%. 

No seguimento das alterações fiscais decorrentes da entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2013, 
nomeadamente do fim da isenção de tributação das mais-valias realizadas pelos Fundos de Investimento 
Mobiliário em acções detidas há mais de um ano e em obrigações e outros instrumentos de dívida, a 
CMVM veio estabelecer no dia 7 de Fevereiro de 2013 a obrigatoriedade do registo de impostos diferidos 
passivos sobre as mais-valias potenciais líquidas geradas nas diversas categorias de títulos após 1 de Abril 
de 2013, utilizando como referência o valor pelo qual os títulos se encontravam inscritos no balanço em 31 
de Março de 2013, independentemente da existência, ou não, de mais ou menos valias potenciais líquidas 
geradas até aquela data. Relativamente às mais-valias potenciais líquidas geradas até 31 de Março de 
2013, o respectivo impacto fiscal apenas será reconhecido quando os títulos forem alienados. Deste modo, 
para os títulos adquiridos e para os títulos em carteira com mais-valias potenciais líquidas geradas após 1 
de Abril de 2013, o OIC passou a registar impostos diferidos passivos sobre aquelas mais-valias 
assumindo a compensação de mais e menos valias potenciais e a alienação das obrigações antes da sua 
maturidade. Os impostos diferidos passivos representam um encargo para o Fundo e são registados na 
demonstração dos resultados nas rubricas “Provisões do período – Provisões para encargos” ou 
“Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”, por contrapartida da rubrica do balanço 
“Provisões para encargos”.  

 Em 30 de Junho de 2013, o Fundo não tinha registados impostos diferidos passivos atendendo a que as 
valias potenciais geradas a partir de 1 de Abril de 2013 eram negativas nessa data. Os impostos diferidos 
passivos registados no período na rubrica “Provisões do período – Provisões para encargos” foram 
revertidos por contrapartida da rubrica “Reposição e anulação de provisões – Provisões para encargos”. 

Em 30 de Junho de 2013, a rubrica de “Impostos” apresenta a seguinte composição:  

 Impostos sobre o rendimento pagos em Portugal: 
 - Juros da carteira de títulos 131.434

  
 - Juros de depósitos a prazo 113.742 
 - Mais-valias na carteira 22.257

  
 - Reembolso de obrigações 14.661 
 - Juros de depósitos à ordem 4.010 
 - Ganhos em operações cambiais a prazo 1.729

  
   ----------- 
   287.833 
   ----------- 
 Impostos indirectos pagos no estrangeiro - Imposto do Selo 77 
   ----------- 
   287.910 
   ======= 
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11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

 Em 30 de Junho de 2013, a cobertura do capital do OIC da Classe em Dólares dos Estados Unidos é o que 
se apresenta: 

 Posição cambial
Valor da Posição

Moedas carteira Forw ard Futuros Opções Total Global
(Nota 1)

USD  3.406.754 (3.406.383)    -             -           (3.406.383)     370

Contravalor em Euros  2.604.552 (2.604.269)    -             -           (2.604.269)     283

A Prazo

  
  

 Em 30 de Junho de 2013, o Fundo detinha ainda depósitos à ordem em USD, no montante de 21 Euros. 

 Na mesma data, do montante total em depósitos à ordem 68.350 USD estavam comprados contra Euros 
pelo montante de 52.485 Euros, com liquidação em Julho de 2013. 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

 Em 30 de Junho de 2013, os prazos residuais até à data de vencimento dos activos com taxa de juro fixa 
apresentam a seguinte composição: 

 Maturidade   Valor da carteira 

   

Até 1 ano  36.900.406 
De 1 a 3 anos  12.119.915 
De 3 a 5 anos     6.452.197 
   -------------- 
Total       55.472.518 
    ========= 



BANCO BIC TESOURARIA 
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE TESOURARIA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 
(Montantes expressos em Euros) 

 

RELATÓRIO E CONTAS 30 DE JUNHO DE 2013 
 

29 
 

 

15. CUSTOS IMPUTADOS 

 Os custos imputados ao OIC no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2013, apresentam a 
seguinte composição: 

% Valor médio líquido
Custos Valor global do Fundo

Comissão de gestão 205.881 0,75%
Comissão de depósito 34.314 0,12%
Taxa de supervisão 2.261 0,01%

242.456

Outros custos 2.460 0,01%
Total de custos imputados ao Fundo 244.916

Valor médio líquido global do Fundo 55.295.771
Taxa global de custos (TGC) 0,89%  

 
 As taxas acima apresentadas estão numa base anualizada. 
 
 

17. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACTIVOS 

 Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Acréscimos de proveitos: 
 . Juros de disponibilidades   299.679 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)     287.608 
    ---------- 
    587.287 
    ---------- 
 Despesas com custo diferido: 
 . Juros da carteira de títulos (Nota 3)     206.764 
 . Outros  38 
    ---------- 
    206.802 
    ---------- 
 
 Outros acréscimos e diferimentos: 
 . De operações cambiais a prazo  41.619 
    ----------- 
    835.708 
    ====== 
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18. TERCEIROS – PASSIVO 

Em 30 de Junho de 2013, esta rubrica tem a seguinte composição: 

 Resgates a pagar aos participantes (Nota 1)  2.119.079 
    ------------- 
 
 Comissões a pagar: 
 . Comissões de gestão  112.176 
 . Comissões de depósito  34.314 
 .  Outras  4.033 
    ---------- 
    150.523 
    ---------- 

 

 Outras contas credoras: 

 . Operações a liquidar  196.481 
 . Impostos a regularizar  63.694 
 . Subscrições a emitir (Nota 1)  48.300 
    ---------- 
    308.475 
    ------------- 
    2.578.077 

           ========
  

A rubrica “Resgates a pagar aos participantes” refere-se aos resgates realizados nos dias 27 e 28 de Junho 
de 2013 liquidados nos primeiros dias de Julho de 2013. 

A rubrica “Operações a liquidar” corresponde ao montante a pagar resultante da compra de títulos no final 
de Junho de 2013 e cuja liquidação financeira ocorreu nos primeiros dias de Julho de 2013. 

A rubrica de “Impostos a regularizar” corresponde ao imposto a pagar relativo aos rendimentos obtidos fora 
do território português no decurso do exercício, o qual será liquidado até ao final do mês de Abril do ano 
seguinte, em conformidade com o Artigo 22º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

A rubrica “Subscrições a emitir” refere-se às subscrições efectuadas no dia 28 de Junho de 2013 que se 
encontram pendente de emissão. O valor das subscrições é creditado na conta de depósitos à ordem do 
Fundo junto do Banco BIC no dia em que são efectuadas as subscrições. 

 

19. ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 

O saldo desta rubrica refere-se à provisão do imposto a liquidar resultante das mais-valias realizadas na 
carteira de títulos durante o primeiro semestre do ano. 

 

 








