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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objetivo e política de investimento 

O NB Mercados Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações 
(anteriormente denominado Espírito Santo Mercados Emergentes), adiante designado por 
Fundo, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto, gerido pela GNB – Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.  

O Fundo foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 24 de 
Janeiro de 1994 com a denominação de Espírito Santo Fundo Ásia. A alteração da sua 
denominação foi consequência de uma modificação da sua política de investimento que se 
tornou mais abrangente. 

Na prossecução dos seus objetivos enquanto Fundo de ações, o Fundo Investirá 
predominantemente em valores emitidos por entidades sedeadas em países de economias 
emergentes da Europa, Ásia, América Latina e África do Sul, nomeadamente os constantes da 
lista de “Mercados Elegíveis para Efeitos de Investimento” publicada pela CMVM no Sistema 
de Difusão de Informação, sem prejuízo do investimento em valores mobiliários não cotados 
nos termos legalmente previstos. 

Adicionalmente o Fundo poderá recorrer a produtos derivados, com o objetivo de incrementar a 
sua rentabilidade. 

Relativamente aos investimentos em ativos não denominados em Euros poderá ser efetuada a 
respetiva cobertura cambial. 

1.2 Perfil do investidor 

O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é o crescimento ambicioso do capital numa 
perspetiva de longo prazo, estando dispostos a suportar o risco elevado de variação dos 
preços inerente às aplicações em ações e à elevada volatilidade dos mercados. O período 
mínimo recomendado neste fundo é de 5 anos. 

1.3 Risco associado ao investimento 

O risco de um Fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito dos ativos de base 
que constituem a carteira de investimentos do fundo, sendo neste caso de maior expressão os 
riscos inerente às empresas em que está investido bem como ao mercado acionista em que 
estas empresas se inserem.  

O Fundo poderá investir em Instrumentos Financeiros Derivados com fins diferentes de 
cobertura, podendo daí resultar um acréscimo de risco.  

Não havendo cobertura sistemática da taxa de câmbio como forma de aproveitar possíveis 
valorizações de moeda, o Fundo fica exposto ao risco cambial dos ativos que não são 
denominados em Euros. 

2 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Os mercados emergentes foram uma das surpresas positivas do ano em termos de 
performance. As dificuldades de implementação de novas políticas da nova administração 
americana, facilitou a maior previsibilidade de atuação da Reserva Federal americana no seu 
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caminho para a normalização da política monetária. Sem surpresas para os mercados, a taxa 
de juro nos EUA, subiu três vezes em 0,25%, em Março, Junho e Dezembro. 

A performance da Ásia merece destaque positivo, com a Coreia do Sul, Índia, China e Taiwan 
com destaque muito positivo para o setor de tecnologia. Na China, de salientar ainda que o 
crescimento económico chinês manteve-se estável ao longo do ano, no qual o Fundo continua 
a privilegiar o investimento em setores beneficiários da liberalização gradual da economia 
chinesa, como heathcare, seguradoras, consumo ou tecnologia. Este é um país que irá 
continuar a ganhar peso nos índices emergentes após a já anunciada inclusão gradual do 
mercado doméstico nestes. O Fundo continua a deter um forte peso no investimento na Índia, 
na medida em que é um país no qual as perspetivas de crescimento a médio prazo se 
destacam. Tem as melhores condições demográficas do mundo para ser um dos mais 
interessantes da próxima década e detém um conjunto de reformas económicas que começam 
a surtir os seus efeitos. 

Na América Latina, o mercado mexicano, uma das apostas de investimento do Fundo no início 
do ano, manteve-se vulnerável à pressão da renegociação da NAFTA anunciada desde a 
eleição de Donald Trump.  

O Brasil e a Rússia, continuaram a evidenciar vulnerabilidades. O Brasil viveu mais um 
episódio de credibilidade das instituições, pelo envolvimento do atual presidente num eventual 
esquema de corrupção, mantendo-se as dúvidas sobre quem será a figura a liderar o país nas 
presidenciais de 2019. A Rússia, apesar da sustentabilidade do preço do petróleo, após o 
acordo com a OPEC, registou um dos piores desempenhos de mercado do ano. O Fundo 
mantém um forte posicionamento na Rússia pela razão das valorizações do mercados serem 
muito baixas. 

No cenário atual de crescimento económico sincronizado entre as várias regiões e pressões 
inflacionistas contidas, justifica-se para o inicio de 2018 uma estratégia construtiva para os 
mercados emergentes. Uma deterioração das perspetivas seria inevitável numa situação em 
que existissem pressões inflacionistas nos EUA que alterassem a visibilidade que a Reserva 
Federal tem dado sobre a evolução da política monetária. 

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de atividade, 
no que concerne ao Valor Liquido Global do Fundo, comissões suportadas pelo Fundo e pelos 
Participantes, bem como total de proveitos e custos. 
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2.1 Valor em 31 de dezembro de 2017 

O Fundo atingiu, a 31 de dezembro de 2017, um valor líquido global de 13.784.778 Euros. A 
esta data o valor da unidade de participação era de 7,7353 Euros, a que corresponde uma 
valorização anualizada desde o início do Fundo de 1,85% líquida de impostos e comissões de 
gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de dezembro de 2017: 
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2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 
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2.3 Rendibilidades 1 e Risco Histórico 2

No quadro em baixo apresentam-se as rentabilidades e nível de risco do Fundo: 
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2.4 Composição da carteira de aplicações em 31 de dezembro de 2017 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o ano de 2017 

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..  
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No final do ano, segundo um critério geográfico e de setor económico, o Fundo detinha uma 
carteira de títulos com a seguinte composição: 
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Durante o primeiro ano de 2017 verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos 
títulos em carteira3: 
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3 MONTANTE DOS COMPROMISSOS, POR CATEGORIA DE OPERAÇÕES, NA 
ACEÇÃO DO ARTIGO 170.º, REALIZADAS PELO OICVM NO DECURSO DO PERÍODO 
DE REFERÊNCIA 
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4 INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVADOS 

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

5 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 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;

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 ativos 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 90 
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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 Ações 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 ativos 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 respetivamente, 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 ativos 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 efetuada a respetiva 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;
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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 respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das
respetivas 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
transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15
dias que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização
definidos para os valores não cotados;

7. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente
poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade,
consistência e controlo da valorimetria dos ativos, 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 respetiva Entidade Gestora
no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de referência.

6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o ano de 2017 foram os seguintes: 
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7 DESVIOS OCORRIDOS EM
DIREITOS DE VOTO 

No cumprimento do disposto no nº 4 do art.º 161 da
a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. informa que não se
registaram desvios em relação à política geral de exercício dos direitos de voto inerentes às
ações detidas pelo fundo, quando, relativament
coletivo sob gestão, tenha sido
capital social da sociedade emitente.

8 REMUNERAÇÕES DA ENTI

9 EVENTOS SUBSEQUENTES

Após o encerramento do período de relato (31 de dezembro de 2017) e até à data de
elaboração do presente Relatório, não existiu nenhum
registo nas demonstrações financeiras ou com impacto na actividade do Fundo.

28 de fevereiro de 2018 
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DESVIOS OCORRIDOS EM RELAÇÃO À POLÍTICA GERAL DE EXERCÍCIO DO

No cumprimento do disposto no nº 4 do art.º 161 da Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro de 2015,
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. informa que não se

desvios em relação à política geral de exercício dos direitos de voto inerentes às
, quando, relativamente ao conjunto dos organismos de invest

coletivo sob gestão, tenha sido ultrapassado 1 % dos direitos de voto correspondentes ao
capital social da sociedade emitente.

REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA 

EVENTOS SUBSEQUENTES

Após o encerramento do período de relato (31 de dezembro de 2017) e até à data de
elaboração do presente Relatório, não existiu nenhum evento subsequente suscetível de
registo nas demonstrações financeiras ou com impacto na actividade do Fundo.

ERAL DE EXERCÍCIO DOS 

de 24 de fevereiro de 2015, 
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. informa que não se 

desvios em relação à política geral de exercício dos direitos de voto inerentes às 
e ao conjunto dos organismos de investimento 

ultrapassado 1 % dos direitos de voto correspondentes ao 

Após o encerramento do período de relato (31 de dezembro de 2017) e até à data de 
evento subsequente suscetível de 

registo nas demonstrações financeiras ou com impacto na actividade do Fundo. 

10



        NB Mercados Emergentes 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



                                          

                                                                                                          NB Mercados Emergentes 

12



                                          

                                                                                                          NB Mercados Emergentes 

13



                                          

                                                                                                          NB Mercados Emergentes 

14



                                          

                                                                                                          NB Mercados Emergentes 

15



                                          

                                                                                                          NB Mercados Emergentes 

NB MERCADOS EMERGENTES – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE 
AÇÕES 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017 E 2016 
 
INTRODUÇÃO 

O NB Mercados Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações adiante 

designado por Fundo ou OIC, gerido pela GNB – Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimento Mobiliário, S.A. (Entidade Gestora), foi constituído por tempo indeterminado, 

tendo iniciado a sua atividade em 24 de janeiro de 1994. 

Em 10 de fevereiro de 2015, o Fundo passou a denominar-se NB Mercados Emergentes, 

sendo anteriormente denominado Espírito Santo Mercados Emergentes. 

Em 12 de setembro de 2016 o Fundo Incorporou, por fusão, o fundo “NB Brasil – Fundo de 

Investimento Mobiliário Aberto Flexível”.

Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de ações de mercados emergentes, o 

Fundo investirá em ações bem como noutros valores que nelas sejam convertíveis, que tenham 

inerente o direito à sua subscrição ou que tenham a sua performance associada aos mercados 

alvo do Fundo. 

O Fundo não efetuará operações de cobertura de risco cambial dos valores expressos em 

divisas que não o Euro. Poderá no entanto realizar tais operações, se a visão de gestão 

relativamente à evolução dos mercados cambiais assim o justificar. 

O Fundo de acordo com a sua política de investimentos, pode recorrer a técnicas e 

instrumentos financeiros derivados quer se destinem à cobertura de riscos, quer se destinem à 

prossecução de outros objetivos, limitando a utilização destes produtos a uma exposição 

máxima dos ativos subjacentes correspondente a 10% do valor líquido global do Fundo. 

As funções de banco depositário são exercidas pelo Novo Banco, S.A.. 

O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 06/2013 da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 17 de outubro de 2013, que 

estabelece o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo (PCOIC). 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no PCOIC. 

As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por inexistência ou 

irrelevância dos valores a reportar, com exceção 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 no pressuposto da 

continuidade e com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantido de acordo com o 

Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo, Regulamento n.º 16/2003 –

Contabilidade dos Organismos de Investimento Coletivo (alterado pelo  Regulamento n.º 

1/2013 e pelo Regulamento n.º 6/2013), todos emitidos pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (“CMVM”) e regulamentação complementar emitida por esta entidade, na sequência 

das competências que lhe foram atribuídas pela Lei n.º 16/2015 de 24 fevereiro (“RGOIC”), 

alterada pelo Decreto-Lei n.º 124/2015 de 7 julho. 

As demonstrações financeiras e o respetivo anexo apresentam diferenças nos 

arredondamentos em diversos valores. Esta situação prende-se com o facto de o sistema de 

informação - SGC - efetuar 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 ativos que integram a carteira 

do 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; 
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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 ativos 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 Ações 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 ativos 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 em relação de domínio ou 

de grupo 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, excetua-se o caso das obrigações 

que distem menos de 90 dias para o prazo de vencimento onde 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, respetivamente, 

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 ativos 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 Entidade Gestora. Na ausência deste ultimo será considerado o valor 

resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Sholes; 

6. 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) desde que 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 de forwards cambiais, serão considerados para o 

apuramento do seu valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo das 

respetivas moedas e o prazo remanescente do contrato; 

8. As posições abertas em contratos de futuros, realizadas em mercados organizados, são 

refletidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas operações são valorizadas diariamente, com 

base nas cotações de mercado, sendo os lucros e prejuízos realizados ou potenciais

reconhecidos como proveito ou custo nas rubricas “Ganhos/perdas em operações financeiras –

Em operações extrapatrimoniais”;

9. Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores ou num 

mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização de valores 

mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos à cotação, tendo em 

conta as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões; 

10. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou 

transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15 dias que 

antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização definidos para os 

valores não cotados; 
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11. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente 

poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade, consistência e 

controlo da valorimetria dos ativos, não considerar o preço difundido através dos meios de 

informação especializados sempre que entender que esse preço, não sendo representativo ou 

que não corresponda ao presumível valor de realização, tenha um impacto relevante no valor 

da unidade de participação; 

12. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira, será 

considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora no dia de 

valorização do Fundo, e disponível no momento de referência. 

As mais e menos valias líquidas apuradas de acordo com as metodologias de valorização 

definidas anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados na rubrica de 

“Ganhos/Perdas em operações financeiras – Na carteira de títulos e outros ativos”, por 

contrapartida das rubricas “Mais-valias” e Menos valias” do ativo.

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

Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja liquidação 

financeira ainda não ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na rubrica de 

“Terceiros, contas de devedores ou outras contas de credores”, do ativo e do passivo, 

respetivamente.  

(d) Reconhecimento de rendimentos

Os dividendos são registados quando atribuídos/recebidos na rubrica “Rendimento de títulos e 

outros ativos”, da demonstração dos resultados. 

(e) Operações em moeda estrangeira

Os ativos 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 no exercício em que ocorrem. Os proveitos e os 

custos efetivos relativos às transações efetuadas em moeda estrangeira são registados no 

exercício em que ocorrem.   

(f)  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 corresponde ao somatório das rubricas do capital do 

Fundo. 
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O valor da unidade de participação, para efeitos de subscrição e resgate, será o conhecido e 

divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido se refere. O pedido de subscrição ou de 

resgate é realizado a preço desconhecido. 

A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 

relativamente ao valor base da unidade de participação na data de subscrição ou resgate, 

respetivamente. 

(g)  Comissão de gestão e de depositário

Pelo exercício da sua atividade, a Entidade Gestora recebe do Fundo uma comissão anual de 

2,45% (dois vírgula quarenta e 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.  

A comissão de gestão e a comissão de depositário são registadas na rubrica “Comissões e 

Taxas -Outras de operações correntes” da demonstração dos resultados, por contrapartida da 

rubrica “Comissões a pagar” do Balanço.

(h)  Taxa de supervisão

O Fundo está sujeito a uma taxa de supervisão no valor de 0,012‰ (com um mínimo de 100 

euros e um máximo de 12.500 euros). Esta taxa, calculada sobre o valor líquido global do 

Fundo no final de cada mês, deverá ser entregue mensalmente à CMVM. 

(i) Contratos de forwards

Os contratos de forwards para efeito 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 da demonstração 

dos resultados de “ Ganhos/Perdas em Operações Financeiras – Em Operações 

Extrapatrimoniais”.

A reavaliação da posição cambial registada nas rubricas acima referidas é tratada como 

descrita em e). 
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 (j) Regime Fiscal

O Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro, veio aprovar o novo regime fiscal aplicável aos 

organismos de investimento coletivo, incluindo fundos de investimento mobiliário.  

O novo regime assenta num método de tributação dos rendimentos “à saída”, ou seja, a 

tributação passa essencialmente a ter impacto na esfera dos participantes. Este regime 

introduz ainda uma taxa de 0.0125%, em sede de Imposto do Selo, incidente sobre o valor 

líquido global dos organismos de investimento coletivo que não invistam exclusivamente em 

instrumentos do mercado monetário e depósitos (a taxa é de 0,0025% nos organismos que 

invistam exclusivamente nestes produtos financeiros). 

Os fundos de investimento mobiliário são sujeitos à taxa geral de IRC sobre o seu resultado 

líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos associados) de capitais, 

prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, com exclusão dos provenientes de entidades com residência ou domicílio 

em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante da 

lista aprovada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, 

incluindo descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que 

revertam para os fundos de investimento mobiliário, bem como os gastos não dedutíveis 

previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC.  

O novo regime entrou em vigor a partir de 1 de julho de 2015, estando previsto um regime 

transitório que permite acomodar a transição para o novo regime, através do qual:  

Os fundos de investimento mobiliário apuraram, com referência a 30 de junho de 2015, o 

imposto devido, de acordo com as regras em vigor até essa data, e proceder à sua entrega, no 

prazo de 120 dias após a entrada em vigor das novas regras (i.e. até 29 de outubro de 2015); 

Existindo rendimentos adiantados ainda não reconhecidos em resultados, cujo imposto já tenha 

sido entregue até àquela data, e, bem assim, rendimentos ainda não recebidos, mas já 

reconhecidos em resultados, cujo imposto ainda não tenha sido entregue, o saldo líquido de 

imposto refletido nas respetivas rubricas de ativo e passivo, deduzido ou acrescido do imposto 

eventualmente reembolsado aos participantes isentos e ainda não compensado, deveria (i) 

sendo credor, ser entregue ao Estado e (ii) sendo devedor, ser solicitado o seu reembolso, 

mediante requerimento dirigido à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), ambos no prazo de 

120 dias após a entrada em vigor das novas regras;  
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As mais-valias e menos-valias relativas a valores mobiliários adquiridos antes de 1 de julho de 

2015, são apuradas e tributadas, na esfera dos fundos, nos termos do regime em vigor até 30 

de junho de 2015, considerando-se como valor de realização o seu valor de mercado a 30 de 

junho de 2015. 

No entanto, o correspondente imposto deverá ser apenas entregue no âmbito da declaração de 

rendimentos correspondente ao período de tributação em que aqueles ativos sejam 

resgatados, reembolsados, amortizados, liquidados ou transmitidos, sendo a diferença entre o 

valor da contraprestação obtida e o valor de mercado a 30 de junho de 2015 tratada para 

efeitos fiscais, nos termos do novo regime (i.e. não concorre para a formação do lucro tributável 

uma vez que se trata de um rendimento previsto no artigo 10.º do Código do IRS). 

De referir que a AT veio clarificar através da Circular n.º 6/2015, de 17 de junho de 2015, que o 

imposto apurado, à taxa de 25%, sobre o saldo líquido positivo das mais ou menos-valias 

potenciais, existentes a 30 de junho de 2015, é definitivo. De facto, segundo a AT, o IRC 

estimado sobre este saldo corresponde ao imposto a ser entregue no futuro (à medida que se 

realizem as mais ou menos-valias, potenciais a 30 de junho de 2015), uma vez que o mesmo 

corresponderá a uma proporção do IRC estimado, baseado na proporção das mais-valias 

realizadas em cada ano face ao somatório das mais-valias potenciais (apenas mais-valias) 

existentes a 30 de junho de 2015.  

Desta forma, o imposto sobre as valias potenciais que se encontrava registado na rubrica do 

balanço “Provisões para encargos”, em 30 de junho de 2015, passou a ser contabilizado na 

rubrica “Outras contas de credores – Outros Impostos”, sendo entregue ao Estado à medida 

que as valias se realizem.  
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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 2017, podem 

ser verificadas através do seguinte detalhe: 

A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada no último dia de cada trimestre 

dos exercícios de 2015 a 2017, foi a seguinte: 
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o número de participantes em função do valor líquido 

global do Fundo apresenta o seguinte detalhe: 

NOTA 2 – VOLUME DE TRANSAÇÕES 

Durante os exercícios de 2017 e 2016, o volume de transações efetuadas pelo Fundo, por tipo 

de valor mobiliário, foi o seguinte: 

Durante os exercícios de 2017 e 2016, o valor das subscrições e dos resgates e o valor das 

comissões de subscrição e de resgate cobradas aos participantes foi o seguinte: 
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NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2017 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2017, foi o 

seguinte: 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados nas 

seguintes instituições: 

NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do OIC encontram-se 

explicitados no capítulo das bases de apresentação. 
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NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 
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NOTA 9 – IMPOSTOS 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os montantes suportados pelo 

Fundo referente a impostos são compostos por: 

NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos 

instrumentos de cobertura utilizados, expressos em moeda estrangeira, são os que abaixo se 

detalham: 
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NOTA 13 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 

A composição da carteira de ações do Fundo em 31 de dezembro de 2017 e 2016, assim como 

as operações extrapatrimoniais realizadas e a posição de risco não coberta, são as que a 

seguir se descriminam: 

NOTA 14 – EXPOSIÇÃO GLOBAL 

De acordo com o artigo 17º do regulamento da CMVM nº 2/2015, o cálculo da exposição global 

em instrumentos financeiros derivados através da abordagem baseada nos compromissos 

corresponde ao somatório em valores absolutos, os quais, à data de 31 de dezembro de 2017 

e 2016, apresentam-se como segue: 
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NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao OIC durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e

2016, apresentam o seguinte detalhe: 

De acordo com o artigo 69º do Regulamento da CMVM nº2/2015, a taxa de encargos correntes 

de um OIC consiste no quociente entre a soma da comissão de gestão fixa, a comissão de 

depósito, a taxa de supervisão, os custos de auditoria e os outros custos correntes, num dado 

período, e o valor líquido global médio nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da 

taxa de encargos correntes de um OIC que estime investir mais de 30% do seu valor líquido 

global noutros OIC, inclui as taxas de encargos correntes dos OIC em que invista. Por outro 

lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da 

comissão de gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou 

transferência de unidades de participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com 

a detenção de instrumentos financeiros derivados. 
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NOTA 18 – CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de contas de devedores e credores tem o 

seguinte detalhe: 

NOTA 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Informação sobre os erros de valorização das unidades de participação do OIC com caráter 

compensatório deles decorrentes, relativamente ao exercício de 2017: 
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Anexo I 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2017 

NB Mercados Emergentes (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.4 - Ações 

 45 846  54 639  54 639 PEGATRON CORP  8 793 

 129 975  158 343  158 343 HON HAI PREC-REG GDR  28 368 

 148 174  165 273  165 273 CESKE ENERGETICKE  17 099 

 269 906  301 892  301 892 ITC LTD-GDR REGS  31 986 

 48 791  61 086  61 086 POWERTECH TECHNOLOGY  12 295 

 257 143  393 852  393 852 SBERBANK-SPONSO ADR  136 709 

 75 700  81 600  81 600 SAMSUNG SDI -GDR REG  5 900 

 293 451  202 964  202 964 MAGNIT OJSC GDR (90 487) 

 175 656  166 430  166 430 ROSNEFT OJSC-GDR (9 226) 

 380 824  599 350  599 350 SAMSUNG ELECT GDR  218 525 

 70 064  71 056  71 056 POLSKI KONCERN NAFT.  992 

 2 256 485 -  2 256 485 (99 713)  460 668  1 895 530 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.4 - Ações 

 257 064  236 769  236 769 CHINA MOBILE LTD (20 295) 

 352 016  433 272  433 272 BAIDU INC SPON ADR  81 256 

 58 272  73 699  73 699 OHL MEXICO SAB DE CV  15 427 

 68 297  66 684  66 684 CHINA TELECOM CORP H (1 613) 

 41 807  103 521  103 521 SINO BIOPHARMACEUTIC  61 714 

 152 467  204 286  204 286 VALE SA ADR  51 819 

 157 318  164 456  164 456 FOMENTO ECO.MEX ADR  7 138 

 136 058  153 279  153 279 SASOL LIMITED  17 221 

 136 741  128 198  128 198 CEMEX SA-SPONS ADR (8 543) 

 222 263  256 488  256 488 JIANGSU EXPRESS LTD  34 225 

 56 561  39 643  39 643 NEMAK SAB DE CV (16 918) 

 68 048  62 839  62 839 IJM CORP BHD (5 209) 

 230 685  272 958  272 958 CNOOC LTD  42 273 

 108 579  205 416  205 416 CSPC PHARMACEUTICAL  96 837 

 70 859  66 425  66 425 GAMUDA BHD (4 434) 

 204 513  187 432  187 432 ASPEN PHARMACARE HOL (17 081) 

 163 787  161 524  161 524 BANK COMMUNICATIONS (2 263) 

 67 920  70 609  70 609 BOCOM Inter Holdings  2 689 

 136 449  201 643  201 643 ALIBABA GROUP HOLD  65 194 

 105 192  125 495  125 495 SHOPRITE HOLDINGS  20 303 

 178 592  186 856  186 856 SHANGHAI PHARMACEUT  8 264 

 112 346  225 683  225 683 PING AN INSURANCE  113 337 

 571 816  590 676  590 676 INFOSYS TECH-ADR  18 860 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2017 

NB Mercados Emergentes (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 55 590  62 158  62 158 SILICONWARE (US) ADR  6 568 

 193 895  211 896  211 896 GERDAU SA-PREF  18 001 

 70 177  65 945  65 945 LOTTE CHEMICAL TITAN (4 232) 

 113 984  133 790  133 790 PUREGOLD PRICE CLUB  19 806 

 122 823  155 328  155 328 GUDANG GARAM TBK PT  32 505 

 50 649  56 342  56 342 LG DISPLAY CO LTD-AD  5 693 

 136 859  176 863  176 863 POSCO-SPON ADR  40 004 

 108 434  127 185  127 185 METROPOLITAN BANK  18 751 

 555 278  570 607  570 607 GRUPO FINANCEIRO BAN  15 329 

 47 365  74 424  74 424 CHINA MENGNIU DAIRY  27 059 

 346 691  675 801  675 801 TENCENT HOLDINGS LTD  329 110 

 153 678  104 686  104 686 MATAHARI DEPARTMENT (48 992) 

 137 019  139 854  139 854 NASPERS LTD-N SHS  2 835 

 400 685  589 104  589 104 ICICI BANK LTD-ADR  188 419 

 99 387  105 262  105 262 ITAU UNIBANCO-ADR  5 875 

 305 817  302 465  302 465 ZHEJIANG EXPRESSWAY (3 352) 

 103 134  193 692  193 692 NETEASE INC-ADR  90 558 

 303 785  252 529  252 529 UNIVERSAL ROBINA COR (51 256) 

 100 186  71 982  71 982 ALFA CORP. (28 204) 

 255 593  350 335  350 335 TAIWAN SEMICOND ADR  94 742 

 190 721  198 947  198 947 WIPRO LTD-ADR  8 226 

 131 038  141 132  141 132 ADVANCE SEMICOND-ADR  10 094 

 100 783  139 596  139 596 NEW CHINA LIFE INSUR  38 813 

 72 961  68 400  68 400 PROMOTORA Y 
OPERADOR 

(4 561) 

 9 186 174 -  9 186 174 (216 953)  1 588 945  7 814 182 Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.7 - Direitos 

 212 TENCENT HOLD Sub 17 (212) 

- - - (212) -  212 Sub-Total:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.3 - OIC domici. em Estados não membros da UE 

 135 286  145 751  145 751 ISHARES MSCI TURKEY  10 465 

 267 763  287 327  287 327 ISHARES MSCI BRAZIL  19 564 

 45 202  48 728  48 728 ISHARES MSCI PHILIPP  3 526 

 1 075 770  1 183 528  1 183 528 ISHARES MSCI SOUTH K  107 758 

 255 989  262 195  262 195 ISHARES MSCI MALAYSI  6 206 

 1 927 529 -  1 927 529 -  147 519  1 780 010 Sub-Total:  

Total  11 489 934  2 197 132 (316 878)  13 370 188 -  13 370 188 
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