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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objectivo e política 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.  

1.2 Perfil do investidor 

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

baixo risco e elevada liquidez. 

1.3 Risco 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. 
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2 EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO FUNDO 

O primeiro semestre de 2014 tem sido marcado por uma redução das taxas de juro, quer as 

que são determinadas pelas autoridades monetárias, quer as que são o resultado de 

expectativas dos investidores. Os activos de curto prazo têm como referência as taxas de 

juro determinadas pelo Banco Central Europeu e estas estão a 0,15%. Por esta razão, as 

taxas Euribor a 12 meses estão abaixo de 0.50%. 

Registando-se estas taxas de juro tão baixas, os investidores têm procurado aumentar a 

exposição ao mercado de crédito, levando também aqui, que os spreads tenham atingido 

mínimos. 

O Fundo ES Tesouraria Ativa tem mantido a mesma estratégia do ano anterior, focando-se 

nos activos de dívida pública e de corporate de ratings próximos de Investment Grade. Estes 

activos cumprem os nossos critérios de investimento – risco de crédito, volatilidade e 

potencial de retorno. 

Com a presente estratégia o Fundo tem procurado manter um nível de rentabilidade 

bastante atractivo face a muitas das alternativas existentes e assim se deverá manter até ao 

final do presente ano. 

As perspectivas para o Fundo continuam a ser positivas, sendo que no entanto o nível de 

rentabilidade estará sempre condicionado pelo actual regime de taxas de juro baixas. As 

oportunidades de curto prazo continuam a oferecer “yields” competitivas face aos produtos 

mais tradicionais, no entanto à custa de maior volatilidade. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer do último semestre e 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. 

3 0 -0 6-20 14 20 13 20 12 20 11

Comissões de Gest ão 1.087.176 € 893.766 € 505.167 € 824.047 €

Comissões de Depósit o 103.541 € 85.121 € 48.111 € 78.481 €

Cust os de Transacção -                        -                        -                        -                        

Comissões suport adas pelos par t icipant es -                        -                        -                        -                        

        Comissões de Subscr ição -                        -                        -                        -                        

        Comissões de Resg at e -                        -                        -                        -                        

Proveit os 14.845.392 € 13.528.574 € 14.631.486 € 15.063.974 €

Cust os 10.259.265 € 8.942.958 € 9.183.330 € 12.102.509 €

Valor  Líquido Global do Fundo 415.178.121 € 323.535.354 € 121.095.930 € 106.373.443 €
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2.1 Valor em 30 de Junho de 2014 

O Fundo atingiu, a 30 de Junho de 2014, um valor líquido global de 415.178.121,69 Euros. A 

esta data o valor da unidade de participação era de 7,6689 Euros, a que corresponde uma 

valorização anualizada desde o início do Fundo de 2,57% líquida de impostos e comissões 

de gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 30 de Junho de 2014: 

Rubr ica Mont a nt e (eur os)

Valores Mobiliár ios 372.431.420,30

Saldos Bancár ios 62.274.251,90

Out ros Act ivos 12.758.882,48

Tot al act ivos 447.464.554,68

Passivo -32.286.433,99

Valor  Líquido do Invent ár io 415.178.120,69

 

2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 

 

 

Ano Va lor  da  UP N.º de UPs em  Cir cula çã o

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

30-06-2014 7,6689 54.137.684,70
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No final do primeiro trimestre de 2014, segundo um critério geográfico e de sector 

económico, o Fundo detinha uma carteira de títulos com a seguinte composição: 

Row Labels % VLG F % Act ivo  Tot a l

A.1. Va lor es m obiliá r ios a dm it idos à  cot a çã o of icia l de um a  bolsa  de va lor es 62,29% 5 7,8 0 %

Am ér ica  do Nor t e 0 ,5 7% 0 ,5 3 %

Financial 0,57% 0,53%

Eur opa 59,60% 55,30%

Basic Mat er ials 3 ,5 5 % 3 ,29%

Com m unicat ions 2,44% 2,27%

Consum er  Non-cyclical 1,47% 1,36%

Financial 22,71% 21,07%

Governm ent /  public sect or 20,98% 19,47%

Healt hcare 2,02% 1,87%

Indust r ial 3,91% 3,63%

Out ros 2,53% 2,35%

Rússia  2,12% 1,97%

Com m unicat ions 0 ,29% 0 ,27%

Ut ilit ies 1,83% 1,70%

A.2 Out r osTít u los 28 ,0 7% 26,0 4%

Eur opa 28 ,0 7% 26,0 4%

Com m unicat ions 3,02% 2,80%

Consum er  Cyclical 0,72% 0,67%

Consum er  Non-cyclical 0,90% 0,83%

Diversif ied 2,12% 1,97%

Financial 3,57% 3,31%

Governm ent /  public sect or 2,60% 2,41%

Indust r ial 15,14% 14,04%
 

Durante o primeiro trimestre de 2014 verificaram-se os seguintes movimentos na 

composição dos títulos em carteira: 

M ovim ent os de Ent r a da  (eur ) M ovim ent os de Sa ída  (eur )

Acções

Cer t if icados

Direit os

Fut uros

Obr ig ações 375.675.899 344.508.435

Opções

Papel Com ercial 238.644.450 215.358.961

Unidades de Par t icipação

Out ros
 

3 INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

DERIVADOS 

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adopta a 

abordagem baseada no método dos compromissos. 
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4 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

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 

apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o modelo 

dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 
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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 
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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; 

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; 
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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. 

5 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ACTIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos activos do Fundo durante o primeiro trimestre de 2014 foram 

os seguintes: 

Rubrica Mont ant e (euros)

Rendiment o do Invest iment o 8.684.533,05

Out ros Rendimentos 0,00

Custos de gest ão -1.087.176,34

Custos de depósit o -103.540,64

Out ros encargos t axas e impost os -2.350.714,10

Custos de negociação 0,00

Aumento ou diminuição da conta de capit al 91.642.766,42

Mais valias ou menos valias de invest iment os 548.480,28

Alt eração que afet e os at ivos e passivos -180.222,17

Lucro líquido 4.586.126,95
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 

ESPÍRITO SANTO TESOURARIA ATIVA – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 e 

2013 

INTRODUÇÃO 

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 nº06/2013 da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 17 de Outubro de 2013, 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 63-A/2013, de 10 de Maio. 

As demonstrações financeiras e o respectivo anexo que fazem parte integrante do presente Relatório 

sobre a actividade semestral 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 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 transaccionado pela entidade gestora; 
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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 

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; 
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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; 
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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 

“Acréscimos e diferimentos” 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 “Outros acréscimos e 

diferimentos”, do passivo e do activo, respectivamente. 

(d) Operações em moeda estrangeira 

Os activos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base nos 

câmbios indicativos à vista divulgados pelo Banco de Portugal. As diferenças de câmbio assim 

apuradas são registadas em resultados.  

A reavaliação da posição cambial a prazo registada em perdas e ganhos em operações financeiras é 

efectuada tendo por base o método do estorno, procedimento este que, embora não afecte o 

apuramento do resultado líquido do período, origina a subavaliação dos saldos acumulados daquelas 

rubricas por montante cuja quantificação não é praticável. 

(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. 
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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).  
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(i) Regime Fiscal 

Os rendimentos obtidos pelo fundo têm o seguinte regime fiscal: 

Rendimentos obtidos em território português que não sejam considerados mais-valias, são tributados 

autonomamente: 

1. por retenção na fonte como se de pessoas singulares residentes em território português se 

tratasse; 

2. às taxas de retenção na fonte e sobre o montante a ela sujeito, como se de pessoas singulares 

residentes em território português se tratasse, quando tal retenção na fonte, sendo devida, não 

for efectuada pela entidade a quem compete (encontram-se neste caso os juros das obrigações, 

dos depósitos bancários e os dividendos, sobre os quais incide uma taxa de 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. 

2. 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; 
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2) imposto, calculado nos termos deste artigo, sobre os rendimentos que no país em causa tenham 

sido tributados; 

b) quando existir convenção destinada a eliminar a dupla tributação celebrada por Portugal e o país 

onde os rendimentos são obtidos, e desde que esta não exclua do respectivo âmbito os fundos de 

investimento, a dedução a que se refere a alínea anterior não pode ultrapassar o imposto pago nesse 

país nos termos previstos pela convenção; 

c) sempre que sejam obtidos, no mesmo ano, rendimentos provenientes de diferentes países, a 

dedução deve ser calculada separadamente para cada tipo de rendimentos procedentes do mesmo 

país; 

d) os rendimentos que dão direito ao crédito de imposto devem ser considerados, para efeitos de 

tributação, pelas respectivas importâncias ilíquidas dos impostos sobre o rendimento pagos no 

estrangeiro. 
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NOTA 1 – CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo é composto por unidades de participação, as quais conferem aos seus titulares 

o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de unidades que 

representam. 

As variações registadas no valor líquido global e unitário do OIC no primeiro semestre de 2014, podem 

ser verificadas através do seguinte detalhe: 

 

  

 

A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada nos últimos períodos é apresentada, 

como segue: 
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O número de participantes por escalão em 30 de Junho de 2014 apresenta-se no seguinte quadro: 

 

  

 

NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de Junho de 2014 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o primeiro semestre de 2014, 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, no capítulo das bases de apresentação. 
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NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

A posição cambial aberta do Fundo e os respectivos instrumentos de cobertura utilizados, expressos 

em moeda estrangeira, são os que abaixo se detalham: 

 

 

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 30 de Junho de 2014 e 2013, o Fundo tinha a seguinte posição: 

 

NOTA 14 – PERDAS POTENCIAIS 

O Fundo à data de 30 de Junho de 2014 não apresentou qualquer exposição a instrumentos 

financeiros derivados. 
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NOTA 15 – TABELA DE ENCARGOS CORRENTES  

Os custos imputados ao OIC durante os semestres findos em 30 de Junho de 2014 e 2013, apresentam 

o seguinte detalhe: 

 

As taxas acima apresentadas não estão numa base anualizada. 

 

NOTA 16 – VALORES COMPARATIVOS 

As demonstrações financeiras são comparáveis em todos os aspectos e conteúdos com as do 

semestre anterior. 

NOTA 18 – OUTROS ASSUNTOS 

Em 30 de Junho de 2014 o Fundo era gerido pela ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento 

Mobiliário, S.A. e o Banco Espírito Santo, S.A. assumia as funções de Banco depositário. Por outro lado, 

naquela data, alguns dos activos do Fundo, nomeadamente alguns depósitos bancários, encontravam-

se domiciliados igualmente em entidades que integravam o Grupo Banco Espírito Santo. No entanto, 

no dia 3 de Agosto de 2014, de acordo com um comunicado emitido pelo Conselho de Administração 

do Banco de Portugal, este deliberou aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma medida de resolução. 

Desta forma, de acordo com aquele comunicado, a generalidade da actividade e do património do 

Banco Espírito Santo, S.A. foi transferida, de forma imediata e definitiva, para o Novo Banco, S.A.. Os 

depósitos do Banco foram plenamente preservados, bem como todas as obrigações não subordinadas 

emitidas por este. Por outro lado, igualmente de acordo com o comunicado acima referido, a medida 

de resolução não terá implicações para os clientes da Sociedade Gestora. 
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ANEXO I 

Inventário da carteira de títulos em 30 de Junho de 2014. 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 30 de Junho de 2014 

ES-Tesouraria Ativa (Valores em Euros) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional 

1.1.3 - Obrigações diversas 

 15 907 925  16 095 252  134 240  16 229 492 REFER 4 05-03/2015  187 327 

 5 000 000  5 000 000  5 000 000 SAUDCR FL 14-07/17 

 1 118 483  1 137 721  644  1 138 365 ATLAN 6 A  19 238 

 7 433 902  7 482 223  321  7 482 544 ATLSM 3 A  48 321 

 9 129 508  9 362 310  11 426  9 373 737 VERSE 1 SNR  232 803 

 6 171 771  6 231 000  50 023  6 281 023 CELBI Float 14-03/19  59 229 

 45 505 160  196 654  45 308 506  -  546 917  44 761 589 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

 19 900 200  19 984 000  19 984 000 GTB C0 14-07/14  83 800 

 9 910 000  9 944 000  9 944 000 GTB C0 14-10/2014  34 000 

 24 999 750  24 997 500  24 997 500 BKO C0 12-09/2014 (2 250) 

 9 954 800  9 958 000  9 958 000 GTB C0 14-09/2014  3 200 

 64 883 500  -  64 883 500 (2 250)  121 000  64 764 750 Sub-Total:  

1.3.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 8 369 150  8 338 844  177 720  8 516 564 PARPUB4.191 04-10/14 (30 306) 

 13 314 000  13 281 840  451 303  13 733 143 CAMFER 4.7 03-07/15 (32 160) 

 22 249 707  629 023  21 620 684 (62 466)  -  21 683 150 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 7 997 812  7 932 259  169 766  8 102 025 HTOGA 7.25 08-02/15 (65 553) 

 7 461 150  7 407 329  187 173  7 594 502 GAZPRU8.125 09-02/15 (53 822) 

 10 176 434  10 097 700  126 548  10 224 248 MONTE 3.875 05-02/15 (78 734) 

 3 040 200  3 041 490  12 400  3 053 890 DEXGRP Float10-04/15  1 290 

 1 200 000  1 207 752  1 207 752 WINDIM FL 14-07/20  7 752 

 10 363 200  10 261 098  310 611  10 571 709 MONTE 4.875 12-09/14 (102 102) 

 11 039 460  10 833 964  304 730  11 138 694 AIB 5.625 09-11/14 (205 496) 

 5 797 000  6 112 500  136 060  6 248 560 ETEGA 3.875 09-10/16  315 500 

 59 557  59 557 DOURO FLoat 14-03/17 

 12 000 000  11 888 400  81 894  11 970 294 WILLOWFloat 14-10/16 (111 600) 

 7 074 650  7 113 206  7 502  7 120 708 FGACAP Float 14  38 556 

 3 400 000  3 387 080  2 674  3 389 754 JPM Float 03/15 (12 920) 

 2 250 000  2 354 110  2 693  2 356 803 JPM Float 12/15  104 110 

 2 350 000  2 331 250  1 563  2 332 813 BKIASM Var 11/17 (18 750) 

 7 473 000  7 318 850  53 006  7 371 856 INEGRP Float 19 (154 150) 

 1 070 000  1 064 560  6 548  1 071 108 SKGID Float 10/20 (5 440) 

 6 117 500  6 058 560  37 373  6 095 933 PICSUR Float 14 (58 940)  
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  

em 30 de Junho de 2014 

ES-Tesouraria Ativa (Valores em Euros) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 2 031 250  2 018 660  15 415  2 034 075 WINDIM Float 04/19 (12 590) 

 10 000 000  10 000 000  6 857  10 006 857 YKBNK Float 12/15 

 5 006 500  5 033 000  12 498  5 045 498 UCGIM Var 04/16  26 500 

 9 308 750  9 010 750  666  9 011 416 Haa-Bank Float 03/15 (298 000) 

 126 008 051  1 535 533  124 472 518 (1 178 096)  493 708  125 156 906 Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.1 - Titulos de Dívida Pública 

 5 740 003  5 651 604  122 259  5 773 863 
 

GREECE 5.8 95-07/15 (88 399) 

 5 773 863  122 259  5 651 604 (88 399)  -  5 740 003 Sub-Total:  

2.2.3 - Obrigações diversas 

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

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

2.3 - Outros Intrumentos de Dívida 

2.3.2 - Papel Comercial 

 2 000 000  2 000 000  22 013  2 022 013 Sonae Capital 529ª E 

 5 000 000  5 000 000  66 528  5 066 528 Sonae Industria 09 E 

 1 500 000  1 500 000  15 075  1 515 075 Grupo Pestana 02 EM 

 9 689 907  9 831 891  9 831 891 PC Abengoa ECP 11/14  141 984 

 3 000 000  3 000 000  19 158  3 019 158 Sonae Capi 533ªEms 

 800 000  800 000  4 910  804 910 Sonae Capit 534ªEms 

 2 937 043  2 954 275  2 954 275 PC OBRASCON ECP03/15  17 232 

 14 594 200  14 705 273  14 705 273 PC Acciona ECP 03/15  111 073 

 14 733 343  14 803 479  14 803 479 PC CAIGER ECP 03/15  70 136 

 800 000  800 000  4 811  804 811 Sonae Capital 535ªEm 

 12 500 000  12 500 000  48 125  12 548 125 PT PORTUGAL 06ª 

 3 700 707  3 700 707  29 970  3 730 677 Riberalves 66ª Em 

 2 150 000  2 150 000  8 256  2 158 256 Sonae Capital 536ª E 

 7 364 493  7 405 734  7 405 734 PC Abengoa ECP 11/14  41 241 

 2 419 573  2 435 833  2 435 833 PC Abengoa ECP 02/15  16 260 

 4 346 681  4 346 681  20 030  4 366 710 MOTA ENGIL AF 16ªEm 

 1 200 000  1 200 000  3 510  1 203 510 Sonae Industria 18ªE 

 5 000 000  5 000 000  8 280  5 008 280 RA Açores 1ªEm 

 1 488 588  1 488 588  1 340  1 489 927 SAG GEST 182ªEm 

 14 872 149  14 872 149  1 534  14 873 683 Teixeira Duarte 04ªE 

 110 748 149  253 540  110 494 609  -  397 926  110 096 683 Sub-Total:  

Total  373 547 340  1 559 551 (2 675 470)  372 431 421  2 737 009  375 168 430 
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