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1111 CARACTERIZAÇÃO DO FUCARACTERIZAÇÃO DO FUCARACTERIZAÇÃO DO FUCARACTERIZAÇÃO DO FUNDONDONDONDO    

1.11.11.11.1 Objectivo e Objectivo e Objectivo e Objectivo e política de investimentopolítica de investimentopolítica de investimentopolítica de investimento    

O Espírito Santo Tesouraria Ativa, é um Organismo de Investimento Coletivo de Valores 
Mobiliários Aberto, que assume a forma de fundo de investimento mobiliário. O FUNDO 
constituiu-se como Fundo de Tesouraria, tendo desde o dia 9 de setembro de 2013 assumido a 
forma de Fundo de investimento aberto, nos termos do nº 2 do artigo 2º Regulamento CMVM 
5/2013.  

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 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.  

Em 7 de Setembro de 2013 o fundo passou a denominar-se Espírito Santo Tesouraria Ativa, 
sendo anteriormente denominado Espírito Santo Monetário. 

1.21.21.21.2 Perfil do investidorPerfil do investidorPerfil do investidorPerfil do investidor    

O Fundo adequa-se a investidores que queiram realizar aplicações de curto prazo com baixo 
risco e elevada liquidez. 

1.31.31.31.3 Risco associado ao investimentoRisco associado ao investimentoRisco associado ao investimentoRisco 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. 

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. 

2222 EVOLUÇÃO DA ACTIVIDAEVOLUÇÃO DA ACTIVIDAEVOLUÇÃO DA ACTIVIDAEVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDODE DO FUNDODE DO FUNDODE DO FUNDO    

O ano de 2013 foi um ano bastante positivo para o mercado de obrigações em geral, e para a 
dívida periférica europeia em particular, confirmando as expectativas do início do ano. 

Os melhores dados macroeconómicos europeus e norte-americanos, o forte alinhamento de 
discurso por parte das autoridades europeias quanto ao suporte da economia, as metas 
atingidas com sucesso por parte dos países europeus intervencionados e também a expectativa 
de manutenção de taxas de juro baixas por tempo indeterminado contribuíram para uma 
melhoria da confiança dos investidores. 
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Neste período o BCE cortou a taxa de referência de 0.75% para o mínimo histórico de 0.25%, em 
duas fases, como forma de se dissociar das medidas de políticas económicas tomadas pela 
Reserva Federal norte-americana. No entanto, a Euribor a 6 Meses subiu de 0.320% para 
0.389%. 

Durante o ano o Fundo manteve a política de investimento estável e conservadora, continuando 
a apostar num asset allocation assente essencialmente em dívida privada de curto prazo como 
suas principal classe de activos tendo reforçado o peso em papel comercial. Desta forma o foco 
do reinvestimento foi para dívida privada de emitentes periféricos com maturidade máxima de 
18 Meses, aproveitando assim as taxas historicamente altas, permitindo o Fundo apresentar 
uma performance positiva de 2.96% neste período. 

Para 2014, as perspectivas continuam positivas, acreditando na tendência positiva no mercado 
de dívida, em particular de emitentes periféricos, neste ambiente de taxas historicamente 
baixas. Desta forma, a estratégia passará pelas mesmas opções tomadas no ano transacto. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de actividade, 
no que concerne ao VLGF, comissões suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como 
total de proveitos e custos. 

2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011

Comissões de Gestão 893.766 € 505.167 € 824.047 €

Comissões de Depósito 85.121 € 48.111 € 78.481 €

Custos de Transacção - - 847 €

Comissões suportadas pelos participantes - - -

        Comissões de Subscrição - - -

        Comissões de Resg ate - - -

Proveitos 13.528.574 € 14.631.486 € 15.063.974 €

Custos 8.942.958 € 9.183.330 € 12.102.509 €

Valor Líquido Global do Fundo 323.535.354 € 121.095.930 € 106.373.443 €
 

2.12.12.12.1 Valor em 31 de Dezembro de 2013Valor em 31 de Dezembro de 2013Valor em 31 de Dezembro de 2013Valor em 31 de Dezembro de 2013    

O Fundo atingiu, a 31 de Dezembro de 2013, um valor líquido global de 323.535.354,27 Euros. A 
esta data o valor da unidade de participação era de 7,5820 Euros, a que corresponde uma 
valorização anualizada desde o início do Fundo de 2,58% líquida de impostos e comissões de 
gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de Dezembro de 2013: 

Rubr icaRubr icaRubr icaRubr ica Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)

Valores Mobiliários 316.461.845,36

Saldos Bancários 6.236.610,16

Outros Activos 1.904.262,71

Total activos 324.602.718,23

Passivo -1.067.363,96

Valor Líquido do Inventário 323.535.354,27
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2.22.22.22.2 Evolução da Cotação (em Euros)Evolução da Cotação (em Euros)Evolução da Cotação (em Euros)Evolução da Cotação (em Euros)    

 

 

AnoAnoAnoAno Valor  da UPValor  da UPValor  da UPValor  da UP N.º de UPs em C ircu laçãoN.º de UPs em C ircu laçãoN.º de UPs em C ircu laçãoN.º de UPs em C ircu lação

2009 6,7918 111.261.170,42

2010 6,8165 31.298.083,17

2011 6,9512 15.302.852,17

2012 7,3654 16.441.269,44

2013 7,5820 42.671.390,45
 

2.32.32.32.3 RendibilidadesRendibilidadesRendibilidadesRendibilidades    1111    e Risco Histórico e Risco Histórico e Risco Histórico e Risco Histórico 2222    

No quadro em baixo apresentam-se as rentabilidades e nível de risco do Fundo: 

AnoAnoAnoAno
Rend ibi l idade Rend ibi l idade Rend ibi l idade Rend ibi l idade 

(% )(% )(% )(% )
Classe de Classe de Classe de Classe de 

RiscoRiscoRiscoRisco
AnoAnoAnoAno

Rend ibi l idade Rend ibi l idade Rend ibi l idade Rend ibi l idade 
(% )(% )(% )(% )

Classe de Classe de Classe de Classe de 
RiscoRiscoRiscoRisco

2003 2,03% 1 2009 1,75% 1

2004 1,63% 1 2010 0,24% 1

2005 1,44% 1 2011 1,96% 2

2006 1,91% 1 2012 5,94% 2

2007 2,39% 1 2013 2,95% 2

2008 2,47% 1 Desde início 2,58% 1

 

                                                           
1
  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 7 (risco máximo).    

Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efectuado durante o período de referência indicado e têm 
como base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável, tendo como base 
os valores das unidades de participação calculadas no último dia útil do ano e/ou semestre.        

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.  

2 O nível de risco varia consoante os seguintes intervalos de volatilidade: Classe de Risco 1 [0% - 0,5%], Classe de Risco 2 [0,5% - 2%], 
Classe de Risco 3 [2% - 5%], Classe de Risco 4 [5% - 10%], Classe de Risco 5 [10% - 15%], Classe de Risco 6 [15% - 25%] e Classe de Risco 7 
[> 25%]. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respectivo IFI e prospecto. 
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2.42.42.42.4 Composição da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2013Composição da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2013Composição da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2013Composição da carteira de aplicações em 31 de Dezembro de 2013    e movimentos e movimentos e movimentos e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o ano de 2013ocorridos nos títulos durante o ano de 2013ocorridos nos títulos durante o ano de 2013ocorridos nos títulos durante o ano de 2013    

71,49%

26,91%

1,60%

Composição da Carteira

Obrigações

Papel Comercial

Liquidez

 

No final do exercício de 2013, segundo um critério geográfico e de sector económico, o Fundo 
detinha uma carteira de títulos com a seguinte composição: 

1 . 1 .00410.00001. 1 .00410.00001. 1 .00410.00001. 1 .00410.0000 %  VLGF%  VLGF%  VLGF%  VLGF %  Act ivo  To tal%  Act ivo  To tal%  Act ivo  To tal%  Act ivo  To tal

Va lo res mo bi l iá r io s ad mit id os à  cotação  o fic ia l  d e uma bo lsa  de va loresVa lo res mo bi l iá r io s ad mit id os à  cotação  o fic ia l  d e uma bo lsa  de va loresVa lo res mo bi l iá r io s ad mit id os à  cotação  o fic ia l  d e uma bo lsa  de va loresVa lo res mo bi l iá r io s ad mit id os à  cotação  o fic ia l  d e uma bo lsa  de va lores 68 ,05 %68 ,05 %68 ,05 %68 ,05 % 67,8 3 %67,8 3 %67,8 3 %67,8 3 %

Amer ica  do  NorteAmer ica  do  NorteAmer ica  do  NorteAmer ica  do  Norte 0,72%0,72%0,72%0,72% 0 ,72%0 ,72%0 ,72%0 ,72%

Financial 0,72% 0,72%

Emerg entesEmerg entesEmerg entesEmerg entes 4,3 3 %4,3 3 %4,3 3 %4,3 3 % 4,3 1%4,3 1%4,3 1%4,3 1%

Financial 4,33% 4,31%

Euro paEuro paEuro paEuro pa 3 6,3 3 %3 6,3 3 %3 6,3 3 %3 6,3 3 % 3 6,21%3 6,21%3 6,21%3 6,21%

Basic Materials 1,32% 1,32%

Communications 2,72% 2,71%

Consumer Non-cyclical 1,26% 1,26%

Financial 18,94% 18,87%

Government/ public sector 10,53% 10,50%

Utilities 1,55% 1,55%

Portug a lPortug a lPortug a lPortug a l 26,67%26,67%26,67%26,67% 26,5 9%26,5 9%26,5 9%26,5 9%

Financial 11,89% 11,85%

Government/ public sector 7,20% 7,17%

Healthcare 1,06% 1,06%

Industrial 2,74% 2,73%

Outros 3,79% 3,78%

OutrosTítulosOutrosTítulosOutrosTítulosOutrosTítulos 3 0 ,3 5 %3 0 ,3 5 %3 0 ,3 5 %3 0 ,3 5 % 3 0,25 %3 0,25 %3 0,25 %3 0,25 %

Emerg entes 3,44% 3,43%

Government/ public sector 3,44% 3,43%

Portug a lPortug a lPortug a lPortug a l 26,91%26,91%26,91%26,91% 26,8 2%26,8 2%26,8 2%26,8 2%

Communications 2,33% 2,32%

Consumer Cyclical 1,85% 1,84%

Financial 5,32% 5,30%

Industrial 17,42% 17,36%

Outros 0,00% 0,00%
 

Durante o ano de 2013 verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos em 
carteira: 
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Movimentos d e Entrad a (eur )Movimentos d e Entrad a (eur )Movimentos d e Entrad a (eur )Movimentos d e Entrad a (eur ) Movimentos d e Sa ída  (eur )Movimentos d e Sa ída  (eur )Movimentos d e Sa ída  (eur )Movimentos d e Sa ída  (eur )

Acções

Certificados

Obrig ações 639.334.016,09 509.585.584,77

Opções

Papel Comercial 399.055.837,40 322.710.836,64

Unidades de Participação

Futuros

Outros
 

3333 INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EÀ EXPOSIÇÃO GLOBAL EÀ EXPOSIÇÃO GLOBAL EÀ EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS FINANM INSTRUMENTOS FINANM INSTRUMENTOS FINANM INSTRUMENTOS FINANCEIROS CEIROS CEIROS CEIROS 
DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS    

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adopta a 
abordagem baseada no método dos compromissos. 

4444 VALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃO    DO PATRIMÓNIO DO FUNDO PATRIMÓNIO DO FUNDO PATRIMÓNIO DO FUNDO PATRIMÓNIO DO FUNDODODODO    

1. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 
critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado 
regulamentado: 

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 17 
horas de Portugal Continental. Se um activo estiver cotado em mais de uma 
Bolsa ou mercado, o valor a considerar na avaliação do respectivo activo 
deverá reflectir o preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente 
transaccionado pela entidade gestora; 

b. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num 
mercado regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de 
Portugal Continental 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, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 
mercado em que os activos em causa se enquadram, desde que: 

i. Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, 
nos termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com 
a Entidade Gestora; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 
referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 
ponderação não sejam conhecidos; 

Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 
aplicação de modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais 
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apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o modelo 
dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 
dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o 
modelo de custo amortizado em conformidade com o número 3 do presente 
artigo; 

c. 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) do presente número; 

2. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 
critérios para a valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercado 
regulamentado: 

a. Para a valorização das Acções e 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, difundidas por entidades financeiras de 
reconhecida credibilidade no mercado em que os activos em causa se 
enquadram, desde que: 

i. Estas entidades não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, 
nos termos dos artigos 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com 
a Entidade Gestora; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 
referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 
ponderação não sejam conhecidos; 

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. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de 
vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo 
amortizado em conformidade com o número 3 do presente artigo; 

b. 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 
ou 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 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora 
e na ausência deste último, será considerado o valor resultante da aplicação do 
modelo de avaliação Black-Scholes;   

3. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 
critérios para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, 
nomeadamente instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior a 90 
dias: 

a. 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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b. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos 
financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de 
vencimento, a entidade gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o 
modelo do custo amortizado, desde que: 

i. Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, 
incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido; 

ii. A detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade 
seja provável ou, caso esta situação não se verifique, seja possível em 
qualquer momento que os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo 
seu justo valor; 

iii. Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do 
custo amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%. 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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. 

8. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, 
será considerado o último valor conhecido e divulgado pela respectiva Entidade Gestora 
no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de referência. 
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5555 MOVIMENTOS OCORRIDOSMOVIMENTOS OCORRIDOSMOVIMENTOS OCORRIDOSMOVIMENTOS OCORRIDOS    NOS ACTIVOS DO OICVMNOS ACTIVOS DO OICVMNOS ACTIVOS DO OICVMNOS ACTIVOS DO OICVM    

Os movimentos ocorridos nos activos do Fundo durante o exercício de 2013 foram os seguintes: 

Rub ricaRub ricaRub ricaRub rica Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)Montante (euros)

Rendimento do Investimento 8.413.496,38

Outros Rendimentos 0,00

Custos de g estão -893.766,51

Custos de depósito -85.120,62

Outros encarg os taxas e impostos -2.215.694,92

Custos de neg ociação 0,00

Aumento ou diminuição da conta de capital 202.439.424,27

Mais valias ou menos valias de investimentos 1.549.763,41

Alteração que afete os ativos e passivos -352.608,63

Lucro líquido 4.585.615,77
 

6666 MONTANTES PAGOS AO FMONTANTES PAGOS AO FMONTANTES PAGOS AO FMONTANTES PAGOS AO FUNDO E AOS PARTICIPAUNDO E AOS PARTICIPAUNDO E AOS PARTICIPAUNDO E AOS PARTICIPANTES COM CARÁCTER NTES COM CARÁCTER NTES COM CARÁCTER NTES COM CARÁCTER 
COMPENSATÓRIOCOMPENSATÓRIOCOMPENSATÓRIOCOMPENSATÓRIO    

Em resultado dos erros ocorridos na valorização no ano de 2013, o Fundo foi compensado pela 
Sociedade Gestora em 4.089,41 Euros. 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 201ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013333    e e e e 
2012012012012222    
 
INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

O Espírito Santo Tesouraria Ativa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto adiante designado por 
Fundo, é um Organismo de Investimento Colectivo de Valores Mobiliários Aberto, que assume a forma 
de fundo de investimento mobiliário, gerido pela ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento 
Mobiliário, S.A.. O Fundo constitui-se como Fundo de Tesouraria, tendo desde o dia 9 de Setembro de 
2013 assumido a forma de fundo de investimento aberto, nos termos do nº 2 do artigo 2º Regulamento 
CMVM 5/2013. Foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua actividade em 7 de 
Agosto de 1997. 
 
Em 7 de Setembro de 2013 o fundo passou a denominar-se Espírito Santo Tesouraria Ativa, sendo 
anteriormente denominado Espírito Santo Monetário. 
 
Na prossecução do objectivo do Fundo enquanto fundo de Tesouraria, consiste no investimento em 
activos de elevada liquidez. 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 em 
instrumentos financeiros com finalidade diversa da cobertura de risco. 
 
O Fundo efectua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em divisas que não o 
Euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas aplicações. 
 
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, serão avaliados ao 
preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho desses mercados se a sessão 
tiver encerrado antes das 17 horas de Portugal Continental. Se um ativo estiver cotado em mais 
de uma Bolsa ou mercado, o valor a considerar na avaliação do respetivo ativo deverá refletir o 
preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente transacionado pela entidade gestora; 

2. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 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, 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, e as médias não 
incluam valores resultantes de ofertas das entidades com relação de domínio ou de grupo ou cuja 
composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 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. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o 
prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo amortizado; 

3. 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) desta 
alínea; 

4. Para a valorização das Acções e 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, 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 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora, e as médias não 
incluam valores resultantes de ofertas das entidades com relação de domínio ou de grupo com a 
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entidade gestora ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 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 que 
distem menos de 90 dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o 
modelo de custo amortizado; 

5. 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 art.º 20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com entidade gestora 
e na ausência deste ultimo será considerado o valor resultante da aplicação do modelo de 
avaliação Black-Sholes,; 

6. Para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, nomeadamente 
instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior a 90 dias, na falta de preços de 
mercado, será efectuada a respectiva valorização com base no reconhecimento diário do juro 
inerente à operação. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem 
instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de 
vencimento, a entidade gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo 
amortizado, desde que, os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, 
incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido. A detenção dos instrumentos do mercado 
monetário até à maturidade seja provável ou, caso esta situação não se verifique, seja possível 
em qualquer momento que os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor. Se 
assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo amortizado e o valor de 
mercado não é superior a 0,5%. 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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 que não 
corresponda ao presumível valor de realização, tenha um impacto relevante no valor da unidade 
de participação. 

11. Para a valorização das unidades de participação dos fundos 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. 

 
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. 
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(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. 
 
(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 0,0133‰ (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: 
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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 28%); 

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. 

 
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 25% 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. 

 
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 exercício de 2013, podem ser 
verificadas através do seguinte detalhe: 
 

  
 
A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada nos últimos exercícios é apresentada, 
como segue: 
 

  
 
O número de participantes por escalão em 31 de Dezembro de 2012 apresenta-se no seguinte quadro: 
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NOTA 2 – VOLUME DE TRANSACÇÕES 

Durante o exercício de 2013, o volume de transacções efectuadas pelo fundo, por tipo de valor 
mobiliário, são os que conforme se seguem: 
 

  
Durante o exercício de 2013, o valor dos resgates e o valor das comissões de resgate cobradas aos 
participantes foi o seguinte: 
 

 
 
 
NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 
O detalhe da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2013 é apresentado no Anexo I. 
 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2013, foi o seguinte: 
 

 

 
 
NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ACTIVOS 
Os critérios utilizados na utilização dos activos integrantes da carteira do OIC já foram mencionados e 
encontram-se atrás explicitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Espírito Santo Tesouraria Activa 
 

 
 

    

NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 

 
 
Em 31 de Dezembro de 2013, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 

 
 
NOTA 7 – PROVISÕES ACUMULADAS 
Em 31 de Dezembro de 2013, o desdobramento das contas de provisões acumuladas foi o seguinte: 
 

 
 
 
 
NOTA 9 – IMPOSTOS 
Nos exercícios findos em 2013 e 2012, os montantes suportados pelo Fundo referente a impostos são 
compostos por: 
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NOTA 12 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 
Esta nota pretende expressar o total de activos com taxa de juro fixa, 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 31 de Dezembro de 2013 e 2012, o Fundo tinha a seguinte posição: 

 
 
 
 
 
NOTA 15 – CUSTOS IMPUTADOS AO FUNDO 
Os custos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, 
apresentam o seguinte detalhe: 

 
 
 
NOTA 16 – VALORES COMPARATIVOS 
As demonstrações financeiras são comparáveis em todos os aspectos e conteúdos com as do exercício 
anterior. 
 
NOTA 17 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
Informação sobre os erros de valorização das unidades de participação do OIC e os respectivos 
montantes pagos aos OIC e aos participantes com carácter compensatório deles decorrentes, 
relativamente ao exercício 2013: 
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ANEXO I 
Inventário da carteira de títulos em 31 de Dezembro de 2013. 
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de Dezembro de 2013 

ES-Tesouraria Ativa (Valores em Euros)

Preço de
aquisição

Mais 
valias

Valor da
carteiraDescrição dos Títulos 

menos
 valias

Juros 
corridos

 
SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional 

1.1.1 - Titulos de Dívida Pública 

 10 030 500  10 085 000  55 391  10 140 391PGB 3.60 09-10/14  54 500

 10 140 391 55 391 10 085 000 - 54 500 10 030 500Sub-Total:  

1.1.3 - Obrigações diversas 

 8 416 325  8 661 981  199 762  8 861 743REFER 4 05-03/2015  245 656

 1 500 000  1 502 100  1 285  1 503 385ATLAN 6 A  2 100

 10 731 259  10 738 771  13 879  10 752 650VERSE 1 SNR  7 512

 21 117 778 214 926 20 902 852 - 255 268 20 647 584Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

 25 010 750  25 005 000  40 137  25 045 137BKO 0.25 12-03/2014 (5 750)

 25 045 137 40 137 25 005 000(5 750) - 25 010 750Sub-Total:  

1.3.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 8 369 150  8 372 542  53 522  8 426 064PARPUB4.191 04-10/14  3 392

 3 677 150  3 665 987  109 060  3 775 047VALMUN 4.75 09-03/14 (11 163)

 4 875 958  5 057 058  205 069  5 262 127HELNRR 5.46 02-01/14  181 100

 4 614 700  4 716 625  880  4 717 505CAMFER Float02-06/14  101 925

 22 180 743 368 531 21 812 212(11 163) 286 417 21 536 958Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 5 072 250  5 035 650  140 363  5 176 013BCPPL 5.625 09-04/14 (36 600)

 11 159 401  11 316 000  4 434  11 320 434BCPN Float 05/14  156 599

 6 765 010  6 726 790  3 685  6 730 475TITIMFloat 06/16 (38 220)

 2 958 000  2 938 140  133  2 938 273BESPLFloat 06/14 (19 860)

 5 595 375  5 538 900  177 302  5 716 202CXGD 5.125 09-02/14 (56 475)

 10 997 465  10 988 337  252 820  11 241 157BESPL 5.625 09-06/14 (9 128)

 3 991 000  3 996 720  5 778  4 002 498SABSM 2.5 13-12/16  5 720

 6 857 675  6 848 753  43 329  6 892 082BPIM 4.125 09-10/14 (8 922)

 7 324 660  7 253 568  80 009  7 333 577MONTE 4.875 12-09/14 (71 092)

 8 981 060  8 947 254  53 630  9 000 884AIB 5.625 09-11/14 (33 806)

 1 984 826  2 021 502  55 488  2 076 990ESF 5.25 13-06/2015  36 676

 7 074 650  7 087 788  7 448  7 095 236FGACAP Float 14  13 138

 3 400 000  3 422 780  2 741  3 425 521JPM Float 03/15  22 780

 2 250 000  2 333 398  2 738  2 336 136JPM Float 12/15  83 398

 4 800 000  4 757 750  3 188  4 760 938BKIASM Float 16 (42 250)

 4 264 500  4 252 520  30 289  4 282 809INEGRP Float 19 (11 980)

 3 000 000  3 006 630  3 286  3 009 916ABNANV Float 16  6 630

 4 091 000  4 065 200  24 292  4 089 492PICSUR Float 14 (25 800)  
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SOMA

 1 908 000  1 977 800  18  1 977 818SNSSNS Float 14  69 800

 2 090 000  2 177 032  829  2 177 861SNSSNS Float 07/14  87 032

 2 031 250  2 040 060  15 341  2 055 401WINDIM Float 04/19  8 810

 10 000 000  10 000 000  6 553  10 006 553YKBNK Float 12/15 

 4 794 320  4 965 550  3 096  4 968 646BKIASM Float 04/14  171 230

 5 005 000  5 004 550  21 344  5 025 894ENEL Float 15 (450)

 4 000 000  3 996 800  1 702  3 998 502ANZNZFloat 12/16 (3 200)

 5 016 000  5 014 300  13 600  5 027 900UCGIMFloat 01/16 (1 700)

 1 506 900  1 506 225  3 686  1 509 911ISPIMFloat 07/15 (675)

 3 507 600  3 504 830  256  3 505 086ISPIM Float 03/15 (2 770)

 141 682 205 957 378 140 724 827(362 928) 661 813 140 425 942Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.1 - Titulos de Dívida Pública 

 11 133 758  11 128 675  11 128 675SLVNTB C0 13-10/14 (5 083)

 11 128 675 - 11 128 675(5 083) - 11 133 758Sub-Total:  

2.2.3 - Obrigações diversas 

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

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

2.3 - Outros Intrumentos de Dívida 

2.3.2 - Papel Comercial 

 1 500 000  1 500 000  12 514  1 512 514Sonae Capital 512ª E 

 1 000 000  1 000 000  8 145  1 008 145Sonae Capital 513ª E 

 3 000 000  3 000 000  23 731  3 023 731Sonae Capital 514ª E 

 800 000  800 000  6 139  806 139Sonae Capital515ª EM 

 800 000  800 000  5 953  805 953Sonae SGPS 516ªEms 

 6 572 006  6 572 006  61 672  6 633 678EFACEC 11 ªEM 

 10 000 000  10 000 000  49 216  10 049 216Sonae Capital 521 ªE 

 7 500 000  7 500 000  28 800  7 528 800Portugal Telecom 03 

 3 986 115  3 986 115  6 362  3 992 477SAG GEST 169ªE 

 9 155 358  9 155 358  20 554  9 175 912Mota Engil 13ªEms 

 6 000 000  6 000 000  6 593  6 006 593Sonae Industria 06ªE 

 10 627 296  10 627 296  20 642  10 647 938EFACEC CAP 8ª Em 

 1 993 058  1 993 058  2 121  1 995 179SAG GEST 170ªE 

 6 000 000  6 000 000  7 550  6 007 550COLEP PORTUG 6ª Em 

 3 000 000  3 000 000  539  3 000 539Mota Engil 03ºEm 

 14 869 446  14 869 446  3 133  14 872 579Teixeira Duarte 01ºE 

 87 066 943 263 664 86 803 279 - - 86 803 279Sub-Total:  

Total  316 933 030  1 257 998 (1 729 183)  316 461 845  1 900 027  318 361 872  
 
 








