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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objetivo e política de investimento 

O NB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (anteriormente denominado NB 

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 7 de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de 

investimento aberto, nos termos do nº 2 do artigo 2º Regulamento CMVM 5/2013.  

Enquanto Fundo de Obrigações, o Fundo investirá em permanência, direta ou indiretamente, 

no mínimo 80% do seu valor líquido global em obrigações.  

O Fundo investirá o seu património em obrigações de taxa indexada e/ou de taxa fixa de dívida 

pública e de empresas. 

A maturidade residual média ponderada da carteira do Fundo é igual ou inferior a 3 anos. A 

maturidade residual média ponderada traduz o tempo médio até à maturidade de todos os 

ativos do fundo, ponderado pelos respetivos pesos relativos na carteira do Fundo.  

1.2 Perfil do investidor 

O Fundo adequa-se a investidores com uma apetência moderada ao risco e com expectativas 

de valorização do investimento realizado, numa perspetiva de médio prazo, com período 

mínimo de investimento recomendado de 2 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. 

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. 

Não existe exposição significativa a moedas diferentes do Euro, pelo que o Fundo não fica 

exposto de forma relevante a possíveis desvalorizações cambiais. 

2 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

A primeira metade do ano foi positiva para os mercados de dívida europeia. O período 

começou com spreads de crédito relativamente altos dado ao alargamento ocorrido no final de 

2018. Os dados económicos apresentaram sinais de fraqueza e as negociações entre EUA e a 

China mostraram poucos sinais de avanço, influenciando negativamente as expectativas de 

crescimento global por parte dos investidores. Neste contexto, a FED apresentou uma 

mensagem mais cautelosa, sendo mais tarde acompanhado pelo BCE, sinalizando assim 

alguma continuidade no suporte dos bancos centrais à economia. Para além disso, no segundo 

trimestre, Itália mostrou abertura para se aproximar da União Europeia em matéria de controlo 

do seu défice orçamental e do seu nível de endividamento. Neste contexto, não só as taxas de 
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juro governamentais caíram desde o princípio do ano como se observou um forte estreitamento 

de spreads de crédito em toda a linha, resultando um boas rentabilidades absolutas para os 

investidores de dívida.  

O Fundo posicionou-se de forma a aproveitar este contexto benéfico, aumentando a duração 

da sua carteira de crédito em governo periférico (principalmente Itália e Grécia) e em dívida 

corporativa ao longo do semestre, estratégia tal que se veio a revelar acertada. Igualmente, foi 

reduzida a exposição a dívida indexada à Euribor visto que a possível queda das taxas 

repercutir-se-á negativamente nos cupões futuros. 

A segunda metade do ano iniciar-se-á com yields absolutas significativamente mais baixas que 

no seu princípio. Ainda assim, o suporte dos bancos centrais continua a favorecer o 

estreitamento dos spreads de crédito no curto prazo e a manutenção das taxas livres de risco 

em níveis baixos, em termos absolutos. Consideramos assim que o Fundo poderá continuar a 

tirar proveito do seu posicionamento, nos próximos meses. 

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

três anos de atividade, no que concerne ao Valor Liquido Global do Fundo, comissões 

suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como o total de proveitos e custos. 
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2.1 Valor em 30 de junho de 2019 

O Fundo atingiu, a 30 de junho de 2019, um valor líquido global de 65.338.569 Euros. A esta 

data o valor da unidade de participação era de 7,9111 Euros, a que corresponde uma 

valorização anualizada desde o início do Fundo de 2,13% líquida de impostos e comissões de 

gestão e de depositário.  
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No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 30 de junho de 2019: 
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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 30 de junho de 2019 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o primeiro semestre de 2019 

                                                     

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 efetuado 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.  

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 respetivo IFI e 

prospeto;
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No final do primeiro semestre de 2019, 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 semestre de 2019 verificaram-se os seguintes movimentos na composição 
dos títulos em carteira: 
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3 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.  

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 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 instrumentos representativos de dívida (e.g. obrigações, bilhetes 

do tesouro e papel comercial) cotados ou admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de Portugal 

Continental do dia a que respeita a valorização. Na indisponibilidade desta, o 

presumível valor médio das ofertas de compra e de venda firmes ou, na 

impossibilidade da sua obtenção:  

I) 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, através dos meios de informação especializados, como 

sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, desde que as mesmas se apresentem 

em condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a 

transação do respetivo instrumento financeiro; 

II) O valor médio das ofertas de compra difundidas através de entidades 

especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea 

anterior. 

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

I) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação 

de domínio ou de grupo, nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º do 

Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;  

II) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação sejam 

conhecidos.  

Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 

aplicação de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos 

mercados financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo 

às características do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados e 

dos múltiplos; 

c) Para a valorização dos instrumentos financeiros derivados, cotados numa Bolsa de 

Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, será considerado o 
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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 Instrumentos representativos de dívida (e.g. 

obrigações, bilhetes do tesouro e papel comercial) não cotados nem admitidos à 

negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor médio 

das ofertas de compra e venda firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção:  

i) 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, através dos meios de informação especializados, como 

sejam o Bloomberg, a Reuters e outros, desde que as mesmas se apresentem 

em condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a 

transação do respetivo instrumento financeiro; 

ii) O valor médio das ofertas de compra difundidas através de entidades 

especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea 

anterior. 

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

I) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação 

de domínio ou de grupo, nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º do 

Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;  

II) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação 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, 

nomeadamente modelos como o dos cash-flows descontados e dos múltiplos; 

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. A Entidade Gestora poderá considerar, para efeitos de valorização de instrumentos do 

mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem 

menos de 90 dias do prazo de vencimento, o modelo do custo amortizado, desde que: 

a) Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de 

crédito e de taxa de juro, reduzido; 
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b) 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; 

c) 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. No âmbito do número anterior, considera-se como “modelo do custo amortizado”, a 

realização da respetiva valorização com base no reconhecimento diário do juro inerente à 

operação. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. A data de referência considerada para efeitos de avaliação de instrumentos financeiros não 

negociados em mercado regulamentado não dista mais de 15 dias da data de cálculo do 

valor das unidades de participação do Fundo. 

9. 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. 

10. 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. 
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5 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o primeiro semestre 2019 foram os 

seguintes: 
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6 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Após o encerramento do período de relato (30 de junho de 2019) e até à data de elaboração do 

presente Relatório, não existiu nenhum evento subsequente suscetível de registo nas 

demonstrações financeiras ou com impacto na atividade do Fundo.  

A Administração 

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente) 

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal) 

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal) 

Rameschandra Kakoo (Vogal independente) 

13 de agosto de 2019 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
NB CAPITAL PLUS � FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE 
OBRIGAÇÕES 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 
30 DE JUNHO DE 2019 
 

INTRODUÇÃO 

O NB Capital Plus � Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações adiante designado 

por Fundo ou OIC, é um Organismo de Investimento Coletivo de Valores Mobiliários Aberto, 

que assume a forma de fundo de investimento mobiliário, gerido pela GNB � Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Entidade Gestora). O Fundo constituiu-se 

como Fundo de Tesouraria, tendo desde o dia 9 de setembro de 2013 assumido a forma de 

fundo de investimento mobiliário aberto, nos termos do nº 2 do artigo 2º do Regulamento da 

CMVM Nº 5/2013. Foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade 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. Em 10 de fevereiro de 2015 o 

Fundo alterou novamente a sua denominação para NB Tesouraria Ativa. 

Em 19 de julho de 2017 ocorreu a fusão por incorporação dos fundos NB Renda Mensal e NB 

Capitalização (fundos incorporados) no fundo NB Tesouraria Ativa (fundo incorporante) e, em 

simultâneo, a alteração da designação do fundo para NB Capital Plus � Fundo de Investimento 

Mobiliário Aberto.   

Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, este investirá em 

permanência, direta ou indiretamente, no mínimo 80% do seu valor líquido global em 

obrigações. O fundo investirá o seu património em obrigações de taxa indexada e/ ou de taxa 

fixa de dívida pública e de empresas.  

O Fundo poderá recorrer à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, quer 

para fins de cobertura de risco que para a prossecução de outros objetivos de adequada 

gestão do seu património, de acordo com os limites legal ou regularmente aplicáveis.  

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). 
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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�), 

republicada pelo Decreto-lei n.º 56/2018, de 9 julho e alterada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de 

julho.  

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

Relatório sobre a atividade semestral do Fundo 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; 

2. Para a valorização de instrumentos representativos de dívida, nomeadamente obrigações, 

bilhetes do tesouro e papel comercial, cotados ou admitidos à negociação num mercado 
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regulamentado, será considerado o preço disponível às 16 horas de Portugal Continental do 

dia a que respeita a valorização. 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, através dos meios de informação especializados, como sejam o 

Bloomberg, a Reuters e outros, 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 sejam 

conhecidos. Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor resultante da 

aplicação de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos mercados 

financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características 

do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados e dos múltiplos.  

3. 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 no ponto 1) desta 

alínea; 

4. Para a valorização de Instrumentos representativos de dívida, nomeadamente obrigações, 

bilhetes do tesouro e papel comercial, não cotados nem admitidos 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, através dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a 

Reuters e outros, 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 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, nomeadamente modelos como o 

dos cash-flows descontados e dos múltiplos. 

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 ou venda difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 
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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 e na ausência deste ultimo será considerado o 

valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Scholes; 

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 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, 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%. Considera-se como modelo do custo amortizado, a realização da respetiva valorização 

com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

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. 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 

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; 

10. 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 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 respetiva Entidade Gestora no dia de 

valorização do Fundo, e disponível no momento de referência. 



                                              

 

 

 

                                    NB CAPITAL PLUS 

     

 

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

definidas anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados nas rubricas de 

�Ganhos/Perdas em operações financeiras � Na carteira de títulos e outros ativo�, 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) Reconhecimentos de juros 

Os juros corridos dos títulos em carteira são registados em proveitos a receber na rubrica de 

�Acréscimos de proveitos� do ativo por contrapartida de resultados.  

Os juros decorridos de títulos adquiridos são registados na rubrica de �Juros e custos 

equiparados� na data da sua liquidação financeira. 

(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. 

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 e de 

resgate é realizado a preço desconhecido. 

A rubrica �Variações patrimoniais� resulta da diferença entre o valor de subscrição ou de 

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

resgate, respetivamente. 
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(g) Comissão de gestão e de depositário 

Durante o período de 10 de março de 2015 a 14 de maio de 2015, a comissão de gestão fixa 

será de 0,4% / ano (taxa nominal). Durante o período de 15 de maio de 2015 a 30 de junho de 

2017, a comissão de gestão fixa será de 0,15% / ano (taxa nominal). Durante o período de 01 

de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017, a comissão de gestão fixa será de 0,30% / ano (taxa 

nominal). Durante o período de 01 de setembro de 2017 a 31 de outubro de 2017, a comissão 

de gestão fixa será de 0,35% / ano (taxa nominal). Durante o período de 1 de novembro de 

2017 a 31 de dezembro de 2019, a comissão de gestão fixa será de 0,40% / ano (taxa 

nominal). 

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 de 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 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 da 

demonstração de resultados �Ganhos/ Perdas em operações financeiras � Em operações 

extrapatrimoniais.  

A reavaliação da posição cambial a prazo registada nas rubricas acima referidas, é tratada 

como descrita em (e). 

(j) Regime Fiscal 

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 
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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.  

 

A partir de 1 de janeiro de 2019, os fundos de investimento mobiliário ficam sujeitos a uma taxa 

de 4%, em sede de imposto de selo, que incide sobre o valor das comissões de gestão e de 

depósito. 

 

Os fundos de investimento mobiliário estão ainda sujeitos a uma taxa de 0,0125%, em sede de 

Imposto do Selo, que incide 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). 
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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 2019, 

podem ser verificadas através do seguinte detalhe: 

 

A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada no primeiro semestre de 2019, foi 
a seguinte: 
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Em 30 de junho de 2019, o número de participantes por escalão apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

NOTA 3 � INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS 

 
O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2019 é apresentado no Anexo I. 

 
O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o primeiro semestre de 2019, 

foi o seguinte: 

 

Em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, os depósitos à ordem encontravam-se 

domiciliados nas seguintes instituições: 
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NOTA 4 � CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do OIC já foram 

mencionados e encontram-se atrás explicitados, no capítulo das bases de apresentação. 

 

NOTA 11 � EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

Em 30 de junho de 2019, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos 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 ativos com taxa de juro fixa, durante toda a vida da 

operação, bem como as operações extrapatrimoniais efetuadas para a cobertura do risco de 

taxa de juro. Desta forma, à data de 30 de junho de 2019, os prazos residuais até à data de 

vencimento dos títulos com taxa de juro fixa apresentam a seguinte composição: 
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NOTA 15 � ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao OIC durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 

2019, apresentam o seguinte detalhe: 

 

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

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 médio líquido global do Fundo nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da taxa 

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

global noutros fundos, inclui as taxas de encargos correntes dos fundos 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 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, as contas de devedores e credores tem o 

seguinte detalhe: 

 

 

NOTA 19 � OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

No período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 não ocorreram erros de valorização 

das unidades de participação do OIC. 

 

Contabilista Certificado nº 19719                                                            A Administração 
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Anexo I 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 30 de junho de 2019 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 

1.1 - Mercado de bolsa nacional 

1.1.3 - Obrigações diversas 

 550 272  552 884  455  553 339 TAGST 2009-ENGY A1  2 612 

 690 543  692 338  96  692 434 AQUA 4 A  1 795 

 1 810 584  1 816 290  1 365  1 817 655 SAUDCR Float17-12/19  5 706 

 3 063 428  1 916  3 061 512 -  10 113  3 051 399 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Títulos de Dívida Pública 

 3 010 710  3 018 630  8 877  3 027 507 BTPS 1 19-07/2022  7 920 

 3 122 400  3 124 590  14 516  3 139 106 BTPS 2.3 18-10/2021  2 190 

 2 957 742  2 983 028  108 092  3 091 120 GGB 4.375 17-08/22  25 286 

 9 257 733  131 485  9 126 248 -  35 396  9 090 852 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 614 400  625 587  6 442  632 029 GALPNA1.375 16-09/23  11 187 

 832 184  815 252  7 551  822 803 ARION 1.625 16-12/21 (16 932) 

 628 104  640 998  11 145  652 143 GS 2 15-07/2023  12 894 

 642 012  620 610  12 251  632 861 CNOOC 2.75 13-10/20 (21 402) 

 499 735  510 123  3 954  514 077 DONFEN 1.15 18-10/21  10 388 

 806 936  814 688  4 816  819 504 BBVASM 0.75 17-09/22  7 752 

 610 200  609 954  7 527  617 481 BJAUTO 1.9 15-11/20 (246) 

 605 686  606 171  3 427  609 598 RENAUL 0.75 17-09/22  485 

 798 080  804 288  1 653  805 941 RBS 0.625 18-03/2022  6 208 

 797 528  803 628  1 753  805 381 PBBGR 0.625 18-02/22  6 100 

 699 118  708 887  1 721  710 608 ISLBAN1.125 19-04/22  9 769 

 348 691  356 202  412  356 614 BZLNZ 0.625 19-04/22  7 511 

 700 000  714 465  588  715 053 FIS 0.75 19-05/2023  14 465 

 698 502  703 934  373  704 307 HSHN 0.5 19-05/2022  5 432 

 610 362  610 374  2 351  612 725 PSGSM 1.0 18-02/23  12 

 703 210  708 467  3 126  711 593 HEIGR 0.5 18-08/2022  5 257 

 741 902  751 930  9 889  761 819 EDPPL 1.875 17-09/23  10 028 

 608 034  613 866  639  614 505 BATSLN 1 15-05/22  5 832 

 698 040  692 454  10 100  702 554 BACR 6.625 11-03/22 (5 586) 

 702 023  705 673  287  705 960 AGN 0.5 17-05/2021  3 650 

 719 789  726 169  5 424  731 593 ZBH 1.414 16-12/22  6 380 

 617 200  623 433  2 869  626 302 EBIUH 1.75 16-03/22  6 233 

 815 768  807 696  984  808 680 SECGRP1.125 15-05/20 (8 072) 

 748 556  741 706  1 772  743 478 MVCSM 2.375 16-05/22 (6 850) 

 656 890  660 946  2 378  663 324 ISPIM 1.125 15-03/22  4 056 

 536 750  523 125  8 815  531 940 LLOYDS 6.5 10-03/20 (13 625)  
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 355 520  360 360  2 172  362 532 NIBCAP 1.5 17-01/22  4 840 

 841 290  816 292  14 795  831 087 PEMEX 3.125 13-11/20 (24 998) 

 771 780  773 595  4 114  777 709 ETEGA 2.75 17-10/50  1 815 

 702 520  709 793  3 164  712 957 PSABFR0.625 17-10/22  7 273 

 817 600  808 328  1 725  810 053 BEIENT 1.43 15-05/20 (9 272) 

 724 423  725 561  14 000  739 561 HMSOLN 2.0 14-07/22  1 138 

 719 707  722 400  8 666  731 066 SYNNVX1.875 15-11/21  2 693 

 802 751  823 496  710  824 206 AQUASM1.413 17-06/22  20 745 

 812 042  821 260  8 448  829 708 HAOHUA1.871 16-12/21  9 218 

 827 416  823 868  6 456  830 324 CETFIN1.423 16-12/21 (3 548) 

 684 985  689 238  2 452  691 690 TEVA 0.375 16-07/20  4 253 

 805 020  811 952  5 605  817 557 PKOBP 0.75 17-07/21  6 932 

 710 908  722 442  1 026  723 468 CNHI 1.375 17-05/22  11 534 

 609 528  617 889  3 107  620 996 ABBEY 1.125 15-01/22  8 361 

 626 076  630 846  7 829  638 675 CNPFP 1.875 16-10/22  4 770 

 519 850  522 800  2 985  525 785 MONTE 2.875 14-04/21  2 950 

 807 288  800 524  154  800 678 ACAFP Float 18-03/23 (6 764) 

 826 085  784 599  5 575  790 174 RBIAV 6.625 11-05/21 (41 486) 

 775 152  765 537  6 360  771 897 AALLN 3.5 12-03/22 (9 615) 

 633 720  633 708  7 508  641 216 INTNED3.625 14-02/26 (12) 

 653 488  630 291  2 324  632 615 BHARTI3.375 14-05/21 (23 197) 

 249 385  256 219  745  256 964 SHAEFF1.125 19-03/22  6 834 

 616 186  620 988  3 847  624 835 CHGRID 1.5 15-01/22  4 802 

 717 941  708 099  5 274  713 373 MYL 1.25 16-11/2020 (9 842) 

 508 150  511 993  2 712  514 705 BDX 1.0 16-12/22  3 843 

 763 782  773 573  13 618  787 191 EUROB 2.75 17-11/50  9 791 

 697 291  716 670  999  717 669 DANBNK1.375 19-05/22  19 379 

 697 270  709 608  736  710 344 LGCHM 0.5 19-04/2023  12 338 

 1 023 498  1 030 639  9 720  1 040 359 VW 1.375 18-10/2023  7 141 

 599 683  613 935  4 165  618 100 NATUEN0.918 17-09/22  14 252 

 797 712  803 800  521  804 321 FCABNK0.625 19-11/22  6 088 

 700 000  699 419  20  699 439 ALDFP Float 18-02/21 (581) 

 778 832  782 560  154  782 714 DBFloat 09/10/21  3 728 

 803 784  804 368  1 852  806 220 SOCGEN 0.5 17-01/23  584 

 709 800  715 442  2 416  717 858 LPTY 1 19-02/2022  5 642 

 725 340  731 979  4 766  736 745 EZJLN 1.75 16-02/23  6 639 

 801 888  799 828  427  800 255 ICBCAS Float17-10/20 (2 060) 

 44 047 919  273 394  43 774 525 (204 088)  321 222  43 657 391 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 597 390  606 936  1 399  608 335 SDBC 0.375 17-11/21  9 546  
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 608 335  1 399  606 936 -  9 546  597 390 Sub-Total:  

1.5.3 - Obrigações diversas 

 612 210  621 102  4 734  625 836 CNUNZ 1.125 16-10/23  8 892 

 798 750  807 960  2 896  810 856 FLS 1.25 15-03/22  9 210 

 644 382  646 017  15 534  661 551 ORGAU 3.5 13-10/21  1 635 

 799 528  805 816  333  806 149 COF 0.8 19-06/2024  6 288 

 803 696  807 660  1 089  808 749 PKI 0.6 18-04/2021  3 964 

 800 000  768 868  52  768 920 FORD Float 18-12/22 (31 132) 

 4 482 062  24 638  4 457 423 (31 132)  29 989  4 458 566 Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.1 - Val. Mobiliários Nacionais não Cotados 

2.1.3 - Obrigações diversas 

Fnacinvest /91 

Soc.Nac.Saboes /91 

FNAC /92 

FOC  /91 

Somec /92 

Amadeu Gaudencio /87 

 550 135  553 188  320  553 508 VERSE 6 SEN  3 053 

 553 508  320  553 188 -  3 053  550 135 Sub-Total:  

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.3 - Obrigações diversas 

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

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

Total  62 749 992  409 319 (1 579 479)  61 579 832  433 152  62 012 984  










