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1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O membro do Conselho de Administração que desempenhou funções durante o período em 
análise, primeiro semestre de 2020, Rameschandra Kakoo (Vogal independente desde 10 de 
janeiro de 2019), terminou o seu mandato (por renúncia ao cargo) em 31 de maio de 2020. Com 
esta alteração o Conselho de Administração deixou de incluir na sua composição um membro 
independente, mantendo a sua conformidade com o Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, decorrente da publicação do Decreto-Lei 144/2019 de 23 de setembro, 
que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

2.1 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 Fundos Mobiliários - Sociedade Gestora de 
Organismos de Investimento Coletivo, 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. 

2.2 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 de investimento neste fundo é de 5 anos. 

2.3 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. 

Tendo em conta a política de investimentos o risco de maior expressão é o risco de variação dos 
preços das ações em que investe, seja o risco intrínseco às empresas seja o risco global do 
mercado. 
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O Fundo poderá investir em Instrumentos Financeiros Derivados com fins diferentes de 
cobertura, podendo daí resultar um acréscimo de risco.  

Poderá não existir cobertura sistemática do risco de taxa de câmbio como forma de aproveitar 
possíveis valorizações de moeda, expondo o fundo ao risco cambial dos ativos que não são 
denominados em Euros. 

3 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

A primeira metade de 2020 fica para a história e não por bons motivos. O início do ano começou 
forte para os mercados acionistas, mas a partir da 3ª semana de fevereiro a situação inverteu-se.�

A pandemia COVID-19 chegou ao mundo ocidental desenvolvido e, a partir daí, nada ficou na 
mesma. Este vírus foi primeiro identificado na Ásia, pelo que o início do ano nestes mercados foi 
mais fraco, no entanto, com o seu alastrar à Europa e ao continente Americano, os investidores 
tiveram uma reação rápida e abrupta de aversão ao risco. 

Atingimos níveis de volatilidade históricas e quedas diárias muito expressivas. No entanto, e para 
tentar evitar recessões demasiado profundas e longas no tempo, bancos centrais e governos 
começaram rapidamente a apresentar medidas de política monetária e orçamental 
expansionistas e de suporte à liquidez das empresas e famílias. Desta forma, chegamos ao final 
do semestre longe dos mínimos do ano.  

Os mercados asiáticos foram aqueles que contribuíram de forma mais significativa para a 
performance do Fundo pela positiva, no entanto, a américa latina, como foco atual da pandemia, 
acabou por ser um detrator para o Fundo. 

A carteira do NB Mercados Emergentes tem mantido um nível de liquidez suficiente, o que lhe 
permitiu sempre fazer face a resgates sem qualquer constrangimento, neste momento de crise 
de saúde publica, que se tornou também mais num momento de crise financeira. 

Por outro lado, a política do Fundo passa atualmente (e desde o final de junho) mais pelo 
investimento em fundos de gestão ativa, o que nos permite mais facilmente diversificar em 
nomes, regiões e estratégias de alocação. São fundos de liquidez diária, o que também ajuda 
em termos de flexibilização da gestão. 

Para a segunda metade do ano, esperamos manter uma alocação com um pendor para os 
mercados Asiáticos, região onde a pandemia parece estar mais controlada e onde as 
expectativas de crescimento são já mais animadoras.

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 Líquido Global do Fundo, comissões suportadas 
pelo Fundo e pelos Participantes, bem como total de proveitos e custos. 
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30/06/2020 2019 2018 2017

Comissões de Gestão 210 781 � 422 015 � 325 768 � 330 487 �

      Comissões de Gestão Fixa 210 781 � 422 015 � 325 768 � 330 487 �

      Comissões de Gestão Variável 0 � 0 � 0 � 0 �

Comissões de Depósito 4 302 � 8 613 � 6 648 � 6 745 �

Comissões de Carteira de Titulos 19 727 � 24 084 � 28 255 � 31 416 �

Comissões de Operações Extrapatrimoniais 6 069 � 98 853 � 25 824 � 23 750 �

Taxa de Supervisão 1 206 � 2 489 � 1 913 � 1 927 �

Outras  Com issões 853 � 2 972 � 2 650 � 3 019 �

Taxa de Auditoria 1 227 � 2 460 � 2 460 � 2 583 �

Taxa Geral de Custos 117 � 234 � 234 � 246 �

Comissões suportadas pelos  participantes -                         -                         -                         -                         

        Com issões de Subscrição -                         -                         -                         -                         

        Com issões de Resgate -                         -                         -                         -                         

Proveitos 9 535 691 � 15 109 985 � 10 396 265 � 8 050 267 �

Custos 12 062 316 � 12 972 360 � 11 586 062 � 5 823 275 �

Valor Líquido Global do Fundo 16 863 743 � 19 770 715 � 12 472 368 � 13 784 778 �

3.1 Valor em 30 de junho de 2020 

O Fundo atingiu, a 30 de junho de 2020, um valor líquido global de 16.863.743 Euros. A esta 
data o valor da unidade de participação era de 7,0810 Euros, a que corresponde uma 
valorização anualizada desde o início do Fundo de 1,33% líquida de impostos e comissões de 
gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 30 de junho de 2020: 

Rubrica Montante (euros)

Valores  Mobiliários 14 503 350

Saldos Bancários 4 232 234

Outros  Ativos 44 704

Total ativos 18 780 288

Pass ivo -1 916 546

Valor Líquido do Inventário 16 863 743
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3.2 Evolução da Cotação (em Euros) 

Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação

2015 5,9937 1 050 912,02

2016 6,5595 2 643 528,95

2017 7,7353 1 782 063,40

2018 7,0685 1 764 508,46

2019 8,1359 2 430 044,47

30/06/2020 7,0810 2 381 550,69
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3.3 Rendibilidades 1 e Risco Histórico 2

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

Ano
Rendibilidade 

(%)
Classe de 

Risco
Ano

Rendibilidade 
(%)

Classe de 
Risco

2010 25,20% 6 2016 9,42% 6

2011 -24,16% 6 2017 17,98% 5

2012 14,48% 5 2018 -8,58% 6

2013 -13,69% 6 2019 15,11% 5

2014 5,45% 6 Últim os  12 m eses -8,96% 6

2015 -4,87% 6 Des de início 1,33% 6

3.4 Composição da carteira de aplicações em 30 de junho de 2020 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o primeiro semestre de 2020 

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 semestre, segundo um critério geográfico e de setor económico, o Fundo detinha 
uma carteira de títulos com a seguinte composição: 

% VLGF % Ativo Tota l

A.2 OutrosTítulos 86,00% 77,23%

Am érica  La tina 2,64% 2,37%
Divers ified 2,64% 2,37%

Ásia 32,95% 29,59%
Divers ified 32,95% 29,59%

Em ergentes 50,41% 45,26%
Divers ified 50,41% 45,26%

Durante o primeiro semestre verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos 
em carteira3: 

Movimentos de Entrada (eur) Movimentos de Saída (eur)

Ações 1 477 453 14 896 357

Certificados

Direitos

Futuros 15 620 982 15 795 132

Obrigações

Opções 568 945

Papel Com ercial

Unidades  de Participação 15 994 848 4 580 530

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; 

3
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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 
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: 
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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; 

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. 
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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. 

6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o primeiro semestre de 2020 foram os 
seguintes: 

Rubrica Montante (euros)

Rendim ento do Investim ento 133 148

Outros Rendimentos 0

Custos  de gestão -210 781

Custos  de depósito -4 302

Outros encargos, taxas  e impostos -105 527

Custos  de negociação -23 424

Aumento ou dim inuição da conta de capital -2 906 972

Mais  valias ou menos valias de investim entos -2 313 476

Outras alterações  que afetem  os ativos  e pass ivos 0

Lucro líquido -2 526 625
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7 FACTOS RELEVANTES 

No final de 2019 surgiu na China um novo coronavírus, cuja doença se designa por COVID-19. 
Inicialmente confinado a este país, durante os meses de fevereiro e março atingiu a Europa, 
Portugal incluído, tendo sido declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde no 
início de março. Face ao risco pandémico, a Sociedade Gestora ativou um plano de emergência 
para manutenção de toda a sua atividade e garantir uma gestão normal de todos os fundos, 
estimulando o trabalho à distância entre os elementos das equipas. Esta estratégia de 
contingência assegurou, e antevemos continuará a assegurar, de forma plena a continuidade da 
atividade dos fundos e sem quaisquer constrangimentos à mesma. 

O impacto mais material da incerteza gerada pela globalização da Covid-19 foi o aumento da 
volatilidade nos mercados de valores mobiliários sem paralelo na última década, resultado do 
modo de pânico em que entrou o funcionamento dos mercados. À queda dos mercados de 
ações juntou-se a queda generalizada das obrigações governamentais e do mercado de crédito. 
Foi durante esta fase que se registou uma desvalorização mais pronunciada, tendo recuperado 
parcialmente, após o fecho do mês de março, beneficiando da implementação de políticas fiscais 
e monetárias expansionistas, que compensem as economias do efeito económico muito adverso 
ou da sua expectativa. 

Neste período de aumento súbito da volatilidade dos mercados financeiros, em que se registou 
um agravamento dos indicadores de risco de mercado que se tornou transversal a todas as 
classes de ativos,  o Fundo  registou níveis de risco mais  elevados, no âmbito do seu perfil de 
risco, fruto da natureza sistémica do choque financeiro e da disrupção e incerteza resultante da 
paragem das economias. 

O grau de incerteza sobre a evolução económica na segunda metade do ano, do qual existe 
ainda uma fraca capacidade de previsão, é que determinará que impactos ainda poderão ocorrer 
para o Fundo, nomeadamente o ressurgimento de momentos de aversão ao risco poder ser 
motivado por novas vagas de novos casos já após o verão, pela incapacidade das políticas 
expansionistas anunciadas compensar os efeitos económicos da pandemia ou pelo insucesso 
nos desenvolvimentos da tão desejada vacina.  

Neste contexto, a Sociedade Gestora teve, numa primeira fase, a preocupação primordial de 
dotar o Fundo de um maior nível de liquidez do que o normal, antecipando eventuais disfunções 
transacionais características dos choques de mercado e prevenir constrangimentos de liquidez 
do Fundo num cenário de eventual aumento de resgates, que não se veio a verificar. A 
monitorização do risco de liquidez do fundo em final de março evidenciava uma maior 
capacidade de suportar um cenário de stress de liquidez em virtude da estratégia seguida. 

Numa segunda etapa, foi estabelecida uma monitorização reforçada do risco de mercado das 
carteiras, na sequência dos movimentos abruptos dos mercados financeiros, das quedas de 
preços significativas num curto período de tempo e de correlações anómalas dos ativos, com 
reflexos na subida agressiva da volatilidade e alargamento de spreads de crédito. Estas 
anomalias no padrão de risco dos mercados afetaram todas as carteiras nos mais variados perfis 
de risco. Para além da monitorização diária do risco de mercado já efetuada, foi estruturado um 
conjunto de reuniões de acompanhamento das variáveis de risco, discussão de metodologias e 
reavaliação das estratégias de investimento, onde a evolução dos indicadores era objeto de 
análise e discussão bem como qualquer eventual mitigação de risco.   

Apesar de ter decorrido um período ainda curto nesta crise Covid-19, ainda com fortes incertezas 
económicas e financeiras, foram desenvolvidos um conjunto de trabalhos metodológicos no 
sentido de avaliar o novo paradigma de risco procurando fenómenos com o mesmo grau de 
natureza sistémica nas últimas décadas, bem como enquadrar a estratégia do Fundo no novo 
ambiente de risco, identificada esta razão como sendo o melhor interesse para o Fundo. 
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Entrámos assim numa nova fase, desde início de julho, em que se definiu uma revisão periódica 
da tolerância ao risco adaptada à prossecução da estratégia de cada carteira. 

A Administração 

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente) 

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal) 

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal) 

6 de agosto de 2020 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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NB MERCADOS EMERGENTES – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE 
AÇÕES 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE SEIS MESES FINDOS EM 
30 DE JUNHO 2020 
�
INTRODUÇÃO 

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

designado por Fundo ou OIC, gerido pela GNB FUNDOS MOBILIÁRIOS – Sociedade Gestora 

de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. (anteriormente designada por GNB - Sociedade 

Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário - 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”), 

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 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 

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:  
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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 cashflows 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 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:  
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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; 

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. 
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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. 

As posições abertas em contratos de futuros e opções, 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”.

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.  
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(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. 

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. 
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(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). 

(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 

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.  

Os fundos de investimento mobiliários 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). 

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. 
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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 2020, 

podem ser verificadas através do seguinte detalhe: 

A evolução do valor líquido global e unitário do OIC registada no primeiro semestre de 2020 foi 

a seguinte: 
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Em 30 de junho de 2020 e 2019, o número de participantes em função do valor líquido global 

do Fundo apresenta o seguinte detalhe: 

NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2020 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o primeiro semestre de 2020, 

foi o seguinte: 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 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 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 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 13 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 

A composição da carteira de ações do Fundo em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 

2019, assim como as operações extrapatrimoniais realizadas e a posição de risco não coberta, 

são as que a seguir se discriminam: 
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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 30 de junho de 2020 e 31 

de dezembro de 2019, apresentam-se como se segue: 

NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao OIC durante os exercícios findos em 30 de junho de 2020 e 2019, 

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 
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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. 

NOTA 18 – CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as contas de devedores e credores, têm o 

seguinte detalhe: 

NOTA 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Informação sobre os erros de valorização das unidades de participação do OIC e os respetivos 

montantes pagos com caráter compensatório deles decorrentes, ao período de seis meses 

findo em 30 de junho de 2020: 
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TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Em 30 de junho de 2020 e 2019, as transações com entidades relacionadas GNB-GA e os 

restantes Acionistas, bem como os respetivos custos e proveitos reconhecidos no período em 

questão analisam-se como segue: 

Para além dos custos acima apresentados o Fundo detém depósitos bancários junto da 

instituição Novo Banco, S.A, de acordo com o que está explicitado na nota 3. 

Contabilista Certificado nº 19719                                                                     A Administração 
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Anexo I 
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