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1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO

1.1. Objetivo e política de investimento

O NB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário é um Organismo de Investimento 

Coletivo de Valores Mobiliários Aberto, gerido pela GNB Fundos Mobiliários – Sociedade 

Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., que assume a forma de fundo de 

investimento mobiliário. O Fundo constituiu-se como Fundo de Tesouraria, tendo desde 

o dia 9 de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de investimento aberto, nos

termos do nº 2 do artigo 2º Regulamento CMVM 5/2013. 

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.

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

quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros objetivos de 

adequada gestão do seu património, de acordo com os limites legal ou 

regulamentarmente aplicáveis.

O Fundo efetua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em divisas 

que não o Euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas aplicações.

O fundo tem como objetivo investir em emitentes de acordo com certos padrões de risco. 

Assim, o investimento nos ativos deverá seguir a prudência adequada ao perfil do fundo, 

nos seguintes termos: emitentes com notação de “rating” de “investment grade”.

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.
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1.3. Risco associado ao investimento

O risco de um Fundo de investimento varia de acordo com o risco implícito dos ativos que 

constituem a carteira de investimentos do Fundo.

O risco de maior expressão neste fundo é o risco de crédito, ou seja, o risco de 

incumprimento, por parte dos emitentes dos ativos em carteira, com o pagamento das 

suas responsabilidades com juros e nominal.

Além dos riscos acima mencionados, o Fundo incorre em outros riscos tais como: 

a) Risco de Liquidez, que se traduz na possibilidade de ter de esperar muito tempo ou 

incorrer em custos elevados para transformar em moeda um dado instrumento 

financeiro;

b) Risco Operacional, que se traduz na possibilidade de perdas que resultam 

nomeadamente de processos internos, erro humano, sistemas ou processos externos, 

que falham;

c) Risco de Utilização de Derivados, que se traduz na possibilidade de risco acrescido 

face ao risco que teria através do investimento direto no ativo subjacente ao do 

instrumento derivado;

d) Riscos em matéria de sustentabilidade: Os riscos em matéria de sustentabilidade 

podem ser definidos como eventos ambientais, sociais e/ou de governação nos 

investimentos detidos pelo fundo que possam causar impactos negativos, reais ou 

potenciais, nos fatores de sustentabilidade, como alterações climáticas e outras 

questões ambientais, respeito pelos direitos humanos, condições laborais e outras 

questões sociais, bem como na existência de normas e práticas de governação 

robustas e transparentes a nível corporativo. A negligência de tais riscos e seus 

potenciais impactos negativos pode pôr em risco a rendibilidade do Fundo ao longo do

tempo e consequentemente o valor do investimento.

Avaliação e gestão dos riscos em matéria de sustentabilidade: Considerando a política e 

a estratégia de investimento do Fundo, o horizonte temporal recomendado do 

investimento e o universo de ativos elegíveis onde o Fundo pode investir, podem surgir 

riscos materiais em matéria de sustentabilidade que poderão causar um impacto adverso 

no desempenho de longo prazo do Fundo. A fim de reduzir e mitigar estes riscos, a 

Sociedade Gestora tem em consideração os riscos em matéria de sustentabilidade no 

seu processo de tomada de decisões de investimento, avaliando e gerindo potenciais 

impactos adversos nos fatores de sustentabilidade (e consequentemente no desempenho 

de longo prazo do Fundo) dos ativos subjacentes e na alocação global da carteira. Os 

riscos de sustentabilidade são avaliados e geridos pela Sociedade Gestora durante o 
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processo de tomada de decisão de investimento / seleção de ativos e construção da 

carteira através da avaliação da classificação Eikon em matéria “ESG – Environment,

Social and Governance” dos emitentes/empresas em que o Fundo investe. A Eikon 

(desenvolvido por Thomson Reuters/Refinitiv) analisa cerca de 450 métricas (qualitativas 

e quantitativas) de empresas a nível global, a fim de classificar cada empresa em termos 

de uma pontuação/classificação ESG. 

Não obstante a avaliação e gestão ativa dos riscos em matéria de sustentabilidade 

realizadas pela Sociedade Gestora referidas no ponto anterior, o Fundo não tem como 

objetivo explícito investimentos sustentáveis nem promove ativamente características 

ambientais ou sociais nos termos dos artigos 9º e 8º respetivamente do Regulamento 

(UE) 2019/2088 de 27 de novembro de 2019 relativo à divulgação de informações 

relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros ("Regulamento 

SFDR") e, por conseguinte, encontra-se inserido no artigo 6º do referido regulamento.

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO

A performance do Fundo em 2020, no contexto dos mercados financeiros, deve ser 

avaliada em três períodos distintos: o primeiro até fevereiro; o segundo de fevereiro a 

março e o terceiro de março até ao final do ano.

No primeiro período, o ano começou forte e em linha com a performance de 2019. As 

perspetivas económicas eram positivas, os bancos centrais mantinham o suporte aos 

mercados e os spreads continuaram a comprimir, fruto do apetite por tomada de risco. O 

fundo estava bem posicionado e teve um bom comportamento.

No segundo período, aconteceu exatamente o oposto. Os efeitos da pandemia, que 

obrigaram os diferentes governos a tomarem medidas de confinamento, que contribuíram 

para a quebra das perspetivas económicas e da confiança dos agentes económicos, 

levaram a um sell-off agressivo do mercado de crédito do qual o fundo não conseguiu 

escapar. O fundo viu-se particularmente afetado por exposições cíclicas como autos, 

linhas aéreas, lazer e, naturalmente, a banca.

No terceiro período, os bancos centrais decidiram tomar medidas extremas de suporte à 

economia e à banca (mais Quantitative Easing, disponibilização de liquidez aos bancos, 

regulação bancária mais flexível), o que permitiu aos governos aumentarem a despesa 

pública para ajudar a população e as empresas através de mais dívida pública. No final 

do ano, o anúncio sobre a existência de vacinas contra o Covid-19 veio fortalecer a 

tomada de risco. Nesta fase, o fundo recuperou as perdas sofridas durante o segundo 

período. Aproveitando a recuperação dos ativos cíclicos que mais tinham prejudicado a 
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sua carteira, o fundo foi vendendo e substituindo por ativos de melhor qualidade de 

crédito, aproveitando a forte compressão de spreads que surgiu ao longo do resto do ano.

O ano de 2021 será um ano incerto e terá um começo, do ponto de vista de spreads, 

bastante semelhante a 2020. Vários desafios se apresentam pela frente: yields baixas, 

economia ainda enfraquecida, incerteza quanto à recuperação. Neste contexto, 

considera-se que o fundo se encontra melhor posicionado do que no começo de 2020, 

com ativos de melhor qualidade e mais liquidez para aproveitar drawdowns. Não obstante, 

as yields absolutas de mercado continuarem baixas e as expectativas de rentabilidade, 

naturalmente também. 

Em várias sub-classes de obrigações, o prémio extra não compensa o risco extra, pelo 

que é expectável que o fundo mantenha a sua postura mais conservadora que adotou no 

terceiro período de 2020.

O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de 

atividade, no que concerne ao Valor Líquido Global do Fundo, comissões suportadas pelo 

Fundo e pelos Participantes, bem como o total de proveitos e custos:

2020 2019 2018

Comissões de Gestão €270 756 €263 470 €254 850

      Comissões de Gestão Fixa €270 756 €263 470 €254 850

      Comissões de Gestão Variável - - -

Comissões de Depósito €33 146 €32 934 €31 856

Comissões de Carteira de Titulos €101 €252 €308

Comissões de Operações Extrapatrimoniais €107 - €757

Taxa de Supervisão €9 640 €9 560 €9 157

Outras Comissões €10 263 €9 769 €8 807

Taxa de Auditoria €4 090 €4 674 €4 674

Taxa Geral de Custos €215 €234 €234

Comissões suportadas pelos participantes - - -

        Comissões de Subscrição - - -

        Comissões de Resgate - - -

Proveitos €7 132 950 €4 386 653 €2 456 388

Custos €6 885 659 €2 728 992 €3 217 195

Valor Líquido Global do Fundo €67 580 550 €69 719 610 €62 156 200
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2.1. Valor em 31 de dezembro de 2020

O Fundo atingiu, a 31 de dezembro de 2020, um valor líquido global de 67.580.550 Euros. 

A esta data o valor da unidade de participação era de 8,0032 Euros, a que corresponde 

uma valorização anualizada desde o início do Fundo de 2,04% líquida de impostos e 

comissões de gestão e de depositário. 

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de dezembro de 

2020:

Rubrica Montante (euros)

Valores Mobiliários 55 772 867

Saldos Bancários 11 611 107

Outros Ativos 248 324

Total ativos 67 632 298

Passivo (51 748)

Valor Líquido do Inventário 67 580 550

2.2. Evolução da Cotação (Em euros)
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Ano Valor da UP N.º de UPs em Circulação

2016 7,7360 4 953 281,49
2017 7,8416 8 131 180,73
2018 7,7487 8 021 481,10
2019 7,9520 8 767 598,39
2020 8,0032 8 444 215,71

2.3. Rendibilidades1 e Risco Histórico2

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 0,24% 1 2016 1,15% 1
2011 1,96% 2 2017 1,37% 1
2012 5,94% 2 2018 -1,18% 2
2013 2,95% 2 2019 2,62% 2
2014 0,74% 2 2020 0,64% 3
2015 0.13% 2 Desde Início 2,04% 2

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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2.4. Composição da carteira de aplicações em 31 de dezembro de 2020 e 

movimentos ocorridos nos títulos durante o ano de 2020

82,90%

17,10%

Composição da Carteira

Obrigações

Liquidez

No final do ano de 2020, segundo o critério geográfico e de setor económico, o Fundo

detinha uma carteira de títulos com a seguinte composição:

 % VLGF % Ativo Total

A.1. Valores mobiliários admitidos à cotação oficial de uma bolsa de valores 82,41% 82,34%
América do Norte 10,72% 10,71%

Communications 1,09% 1,09%
Consumer Cyclical 1,34% 1,34%
Consumer Non-cyclical 1,22% 1,22%
Financial 1,11% 1,10%
Healthcare 3,28% 3,28%
Industrial 2,69% 2,69%

Ásia 6,01% 6,00%

Basic Materials 1,94% 1,94%
Consumer Cyclical 0,75% 0,75%
Consumer Non-cyclical 0,45% 0,45%
Financial 1,95% 1,95%
Utilities 0,91% 0,91%

Europa 59,99% 59,95%
Basic Materials 1,66% 1,66%

Communications 2,74% 2,74%
Consumer Cyclical 4,85% 4,85%
Consumer Non-cyclical 0,45% 0,45%
Financial 30,11% 30,09%
Government/ public sector 8,60% 8,59%
Healthcare 1,95% 1,95%
Industrial 4,00% 3,99%
Utilities 5,63% 5,62%

Global 3,85% 3,85%
Government/ public sector 1,06% 1,06%
Diversified 2,79% 2,79%

India 0,92% 0,92%
Communications 0,92% 0,92%

Oceania 0,92% 0,92%
Communications 0,92% 0,92%

A.2 OutrosTítulos 0,49% 0,49%
Europa 0,49% 0,49%

Financial 0,49% 0,49%
Industrial 0,00% 0,00%

Rússia 0,00% 0,00%
Financial 0,00% 0,00%

9



NB Capital Plus

Durante o ano, verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos em 

carteira:

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

Ações
Certificados
Direitos
Futuros 3 737 960 3 754 280 
Obrigações 87 484 401 93 872 253 
Opções
Papel Comercial 297 221 
Unidades de Participação 1 835 578 

3. INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS

FINANCEIROS DERIVADOS

A exposição global do Fundo em instrumentos financeiros derivados não pode exceder o 

seu valor líquido global.

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;
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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:
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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 
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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.

5. MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo, durante o ano de 2020, foram os 

seguintes:

Rubrica Montante (euros)

Rendimento do Investimento 1 074 968

Outros Rendimentos 0

Custos de gestão (270 756)

Custos de depósito (33 146)

Outros encargos, taxas e impostos (67 167)

Custos de negociação (107)

Aumento ou diminuição da conta de capital (2 139 060)

Mais valias ou menos valias de investimentos (152 776)

Outras alterações que afetem os ativos e passivos 0

Lucro líquido 247 291
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6. DESVIOS OCORRIDOS EM RELAÇÃO À POLÍTICA GERAL DE EXERCÍCIO DOS

DIREITOS DE VOTO

No cumprimento do disposto no nº 4 do art.º 161 da Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro de 

2015, a GNB Fundos Mobiliários – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento 

Coletivo, 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, 

relativamente ao conjunto dos organismos de investimento coletivo sob gestão, tenha 

sido ultrapassado 1 % dos direitos de voto correspondentes ao capital social da sociedade 

emitente.

7. REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA

A Entidade Gestora, ao nível da sua holding GNB – Gestão de Ativos, SGPS, S.A., 

estabeleceu e mantém atualizada uma política de remuneração com o objetivo de 

assegurar o melhor alinhamento possível entre os interesses dos participantes dos fundos 

por si geridos e os da Entidade Gestora (e seus colaboradores) não incentivando a 

tomada de riscos excessivos. 

m€

Colaboradores (5) Restantes (6)

Identificados colaboradores

Nº (1) 1,7 0,85 10,5
Remuneração Fixa (2) (3) 122 89 335
Remuneração Variável  (2) (4) 33 6 11

(6) De acordo com o definido na Política de Remunerações, inclui os Outros Colaboradores

(5) De acordo com o definido na Política de Remunerações, os Colaboradores Identificados
são os Diretores de 1ª linha que reportam aos Membros do Conselho de Administração.

Administração

(1) Full-time equivalent (FTE), considerando a proporção de tempo dedicado à função

(3) A remuneração fixa é paga a todos os colaboradores da sociedade com contrato de
trabalho e compreende todos os valores recebidos, numa base regular e periódica, em
contrapartida pelo trabalho realizado

(2) Considera a proporção da remuneração fixa e variável paga e diferida em função do tempo
dedicado à função, e inclui todos os colaboradores que prestam serviço à GNB FM,
independentemente de terem vínculo laboral direto à sociedade ou a outras estruturas do GNB
GA.
A remuneração variável paga e diferida em 2020 é referente ao exercício de 2019.

(4) A remuneração variável depende da verificação de determinadas condições e objetivos,
conforme critérios e regras descritos na Política de Remuneração. Não está contratualmente
garantida e pode estar sujeita a mecanismos de ajustamento pelo risco nos termos previstos.
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A política de remuneração dos Órgãos Sociais e dos Dirigentes é aprovada em 

Assembleia Geral de Acionistas da Entidade Gestora sendo a fiscalização da sua 

implementação da competência do órgão de fiscalização da Entidade Gestora.

Os colaboradores envolvidos na realização das tarefas associadas às funções de gestão 

de risco e controlo são remunerados em função da prossecução dos objetivos associados 

às respetivas funções, independentemente do desempenho das áreas sob o seu controlo,

assegurando que se verifique uma recompensa adequada à relevância do exercício das 

suas funções. A remuneração destes colaboradores é fiscalizada diretamente pelo órgão 

de fiscalização.  

A política de remuneração da Entidade Gestora está disponível em 

https://www.gnbga.pt/SF_Comunicados_FO. Uma cópia em papel da política de 

remuneração será disponibilizada gratuitamente aos investidores que a solicitem.

8. 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 GNBGA ativou um plano de 

emergência para manutenção de toda a sua atividade e garantir uma gestão normal de 

todos os fundos, adaptando os processos de trabalho das equipas a uma nova realidade 

de trabalho à distância. 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 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 no início da 

pandemia. À queda dos mercados de ações juntou-se a queda generalizada das 

obrigações governamentais e do mercado de crédito. Foi neste período que a 

desvalorização do fundo foi mais pronunciada, devido ao 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 ultrapassou 

os níveis internos de risco definidos para o seu perfil de risco, fruto da natureza sistémica 

do choque financeiro e da disrupção e incerteza resultante da paragem das economias.
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Não obstante o grau de incerteza sobre a evolução económica e suas assimetrias, a forte 

atuação dos principais bancos centrais foi essencial para uma estabilização da 

volatilidade e uma recuperação dos ativos do fundo desde o final do primeiro trimestre, 

acompanhados das espectativas positivas em relação às vacinas ou ao surgimento de 

políticas fiscais expansionistas  que compensarem o efeito económico adverso sentido 

nas economias.

As perspetivas futuras das economias de uma retoma gradual estão intrinsecamente 

associadas ao sucesso das campanhas de vacinação em curso desde final do ano e sua 

resistência a eventuais mutações do vírus, bem como à execução dos planos de suporte 

fiscal e monetários que tanto contribuíram para a estabilização da aversão ao risco nos

mercados financeiros e das condições de financiamento das economias.

Quanto à identificação das medidas implementadas a GNBGA 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 muito 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 a cada duas semanas, onde a evolução dos indicadores era objeto de 

análise e discussão bem como qualquer eventual mitigação de risco. Este fórum, 

organizado pelo Dep. Gestão de Riscos funcionou permanentemente com dois membros 

da administração, Dep. Investimentos, Dep. Compliance e Dep. Marketing e Comercial, 

reportando ao Conselho de Administração as respetivas conclusões e propostas.
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Neste período, que vigorou até ao final do semestre, concluiu-se pela necessidade, de 

um período de tempo mais alargado para se aferir de qual é o “novo normal” das variáveis 

de risco, devido à natureza sistémica dos movimentos e falta de paralelismos na história 

recente. Por estes motivos, e no melhor interesse dos fundos, foram concedidas 

autorizações de ultrapassagem condicionada dos níveis de risco internos, bem como um 

conjunto de medidas de mitigação em algumas carteiras em que isso se justificava.

Do ponto de vista da avaliação da metodologia interna de medição de risco de mercado 

(VaR hist 1y, 99% 22d), o mês de março foi um mês crítico devido ao aumento súbito da 

volatilidade níveis disruptivos face ao padrão anterior. A capacidade do modelo de prever 

as perdas de mercado ficou aquém do desejado nos backtesting realizados. Porém, em 

todos os meses subsequentes, os resultados voltaram a ser satisfatórios com a ausência 

de qualquer perda não prevista pelo modelo.  

Apesar do período ainda curto nesta crise Covid-19, ainda com fortes incertezas 

económicas e financeiras, o Departamento de Gestão de Risco desenvolveu um conjunto 

de trabalhos metodológicos no sentido de avaliar o novo paradigma de risco procurando 

fenómenos com o mesmo grau de natureza sistémica nas ultimas décadas, bem como 

enquadrar a estratégia do fundo no novo ambiente de risco, identificada esta razão como 

sendo o melhor interesse para o fundo. Entrámos assim numa nova fase, desde início de 

julho, em que se definiu uma revisão a cada 3 meses 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)

27 de abril de 2021
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
NB CAPITAL PLUS – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2020 E 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 FUNDOS MOBILIÁRIOS – Sociedade Gestora de Organismos de 

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

de Fundos de Investimento Mobiliário - 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 o Fundo incorporou por fusão os fundos NB Renda Mensal e 

NB Capitalização, alterando a sua política de investimento e passando a denominar-se 

NB Capital Plus – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações.

A referida fusão foi efetuada no sentido de permitir (i) aumentar o volume e eficiência 

de ativos sob gestão, (ii) possibilitar maior diversificação dos investimentos e (iii) 

alterar a política de investimento do Fundo de forma a permitir uma maior exposição a 

ativos de renda fixa (nomeadamente com maturidades superiores). Através da Fusão 

e desta alteração da política de investimento do Fundo Incorporante, a sociedade 

gestora passará a concentrar a sua oferta de fundos de obrigações de curto – médio 

prazo num único produto.

Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, 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.
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O Fundo poderá recorrer à utilização de técnicas e instrumentos financeiros derivados, 

quer para fins de cobertura de risco quer para a prossecução de outros objetivos de 

adequada gestão do seu património.

O Fundo efetua a cobertura do risco cambial inerente aos valores expressos em 

divisas que não o Euro, pelo que não existirá risco cambial relevante nas suas 

aplicações.

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 que fazem parte integrante do 

presente relatório 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 
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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 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; 
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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 
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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.

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 nas rubricas 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)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. 
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Os juros decorridos de títulos adquiridos são registados na rubrica de “Juros e custos 

equiparados” na data da sua liquidação financeira. 

O juro é refletido na rubrica “Juros e proveitos equiparados”.

(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.

(g) Comissão de gestão e de depositário

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

anual de 0,725% (zero vírgula setecentos e vinte cinco por cento), calculada 

diariamente sobre o valor do património líquido do Fundo e cobrada mensalmente. No 

entanto, durante os períodos de 10 de março de 2015 (inclusive) a 14 de maio de 2015 

(inclusive), a comissão de gestão fixa foi de 0,4%/ano (taxa nominal). Durante o 

período de 15 de maio de 2015 (inclusive) a 30 de junho de 2017 (inclusive), a 

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

julho de 2017 a 31 de agosto de 2017, a comissão de gestão fixa foi de 0.30% / ano 

(taxa nominal). Durante o período de 01 de setembro de 2017 a 30 de novembro de

2017, a comissão de gestão fixa foi de 0.35%/ ano (taxa nominal). Durante os períodos 

de 1 de novembro de 2017 a 31 de dezembro de 2019 e de 10 de janeiro de 2020 a 31 
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de março de 2021, 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 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 realizados 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 “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 

31



                                       

NB Capital Plus 

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 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).

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 exercício de 2020,

podem ser verificadas através do seguinte detalhe:

(Valores em euros)

Descrição No Início Subscrições Resgates
Distribuição 

de Resultados
Outros

Resultado do 
Exercício

No Fim

Valor base 43 732 597 25 785 972 27 398 998 - 42 119 571
Diferença para o valor base (223 548 136) 14 971 280 15 744 605 - (224 321 461)
Resultados distribuídos - - - -
Resultados acumulados 247 877 491 - 1 657 658 249 535 149
Resultado do exercício 1 657 658 (1 657 658) 247 291 247 291

Soma 69 719 610 40 757 252 43 143 603 - - 247 291 67 580 550

Nº de unidades de participação 8 767 598,3935 5 169 623,3225 5 493 006,0017 8 444 215,7143
Valor da unidade de participação 7,9520 7,8840 7,8543 8,0032

2020

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

trimestre dos exercícios de 2020 a 2018, foi a seguinte:

Ano Trimestre
Valor Líquido 

Global do Fundo

Valor da 
Unidade de 

Participação

Nº de UP´s em 
Circulação

2020
Março 62 209 267 7,5591 8 229 772,5459
Junho 72 232 839 7,7722 9 293 785,6217
Setembro 61 913 873 7,8955 7 841 710,9091
Dezembro 67 580 550 8,0032 8 444 215,7143

2019
Março 63 038 280 7,8567 8 023 474,0872
Junho 65 338 569 7,9111 8 259 102,6710
Setembro 66 020 236 7,9532 8 301 058,3691
Dezembro 69 719 610 7,9520 8 767 598,3935

2018
Março 62 535 904 7,8343 7 982 352,3345
Junho 64 324 337 7,7922 8 254 943,6120
Setembro 64 519 376 7,7938 8 278 328,3422
Dezembro 62 156 200 7,7487 8 021 481,0964
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o número de participantes em função do valor 

líquido global do Fundo apresenta o seguinte detalhe:

2020 2019

Escalões
Nº de 

Participantes
Nº de 

Participantes

5% ≤ UP´s ≤ 10% 1 1
2% ≤ UP´s ≤ 5% 2 -

0,5% ≤ UP´s ≤ 2% 10 10
UP´s ≤ 0,5% 6 722 6 849

Total de participantes 6 735 6 860

NOTA 2 – VOLUME DE TRANSAÇÕES

Durante os exercícios de 2020 e 2019, o volume de transações efetuadas pelo Fundo, 

por tipo de valor mobiliário, foi o seguinte:

(Valores em euros)
2020

Compras (1) Vendas (2) Total (1) + (2) Total 

Mercado Fora de Mercado Mercado Fora de Mercado Mercado Fora de Mercado Mercado Fora de Mercado

Dívida Pública - 8 479 202 - 11 402 990 - 19 882 192 6 224 194 55 634 295
Fundos Públicos e Equiparados - - - - - - - 1 523 769
Obrigações Diversas 2 165 679 76 839 520 1 331 303 81 137 960 3 496 982 157 977 480 2 273 448 144 609 992
Papel Comercial - 297 221 - - - 297 221 - -
Unidades de Participação - 1 835 578 - - - 1 835 578 - -
Contratos de Futuros (a) 3 737 960 - 3 754 280 - 7 492 240 - - -

Notas:
(a) Pelo preço de referência.

2019

Designação

Durante os exercícios de 2020 e 2019, o valor das subscrições e dos resgates e o 

valor das comissões de subscrição e de resgate cobradas aos participantes foi o 

seguinte:

(Valores em euros)
31-12-2020 31-12-2019

Valor
Comissões 
Cobradas

Valor
Comissões 
Cobradas

Subscrições 40 757 252 - 31 420 720 -
Resgates 43 143 603 - 25 514 968 -

Designação
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NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2020 é apresentado no Anexo 

I.

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2020, foi 

o seguinte:

(Valores em euros)
Designação Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final

Caixa - - - -
Depósitos à ordem 5 518 330 139 540 088 133 447 311 11 611 107
Depósitos a prazo e com pré-aviso - - - -
Certificados de depósito - - - -
Outras contas de disponibilidades - - - -

Total 5 518 330 139 540 088 133 447 311 11 611 107

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os depósitos à ordem encontravam-se 

domiciliados nas seguintes instituições:

31-12-2020 31-12-2019
Designação Saldo Saldo

 Altura Markets 160 020 76 540
Novo Banco 11 451 087 5 441 790

Total 11 611 107 5 518 330

(Valores em euros)

NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do 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 2020 e 2019, as rubricas de proveitos têm a seguinte 

composição:

(Valores em euros)

Ganhos de Capital
Ganhos com Caráter de 

Juro
Mais Valias 
Potenciais

Mais Valias 
Efetivas

Juros 
Vencidos

Juros 
Decorridos

Operações à Vista
Obrigações 5 005 302 828 273 5 833 575 826 574 248 306 - 1 074 880
Instrumentos de Dívida com Prazo 2 636 2 779 5 415 - - - -
Unidades de Participação 54 582 - 54 582
Depósitos - - - 70 18 - 88

Taxa de Juro
 Futuros - 164 390 164 390

(Valores em euros)

Ganhos de Capital
Ganhos com Caráter de 

Juro
Mais Valias 
Potenciais

Mais Valias 
Efetivas

Juros 
Vencidos

Juros 
Decorridos

Operações à Vista
Obrigações 2 310 536 485 254 2 795 790 1 214 335 368 605 - 1 582 940
Operações cambiais 6 654 - 6 654
Depósitos - - - 1 104 1 - 1 105

2019

2020

Natureza dos Proveitos Total
Rendimento 
de Títulos

Total

Natureza dos Proveitos Total
Rendimento 
de Títulos

Total
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Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as rubricas de custos têm a seguinte 

composição:

(Valores em euros)

Menos Valias 
Potenciais

Menos Valias 
Efetivas

Total
Juros 

Vencidos e 
Comissões

Juros 
Decorridos

Total

Operações à Vista
Obrigações 4 860 794 1 200 562 6 061 356 - 298 268 298 268

Instrumentos Dívida com Prazo 2 636 - 2 636 - - -

Unidades de Participação 4 217 - 4 217
Operações cambiais 5 169 - 5 169
Depósitos - - - 1 172 - 1 172

Operações a Prazo
Taxa de Juro
 Futuros - 137 360 137 360

Comissões
De Gestão 270 756 270 756

Componente Fixa 270 756 270 756
De Depósito 33 146 33 146
De Carteira de Títulos 101 101
De Operações Extrapatrimoniais 107 107
Taxa de Supervisão 9 530 9 530
Taxa de Majoração 110 110
Outras Comissões 10 263 10 263
Taxa de Auditoria 4 090 4 090
Taxa Geral de Custos 215 215

(Valores em euros)

Menos Valias 
Potenciais

Menos Valias 
Efetivas

Total
Juros 

Vencidos e 
Comissões

Juros 
Decorridos

Total

Operações à Vista
Obrigações 1 209 643 561 717 1 771 360 - 585 077 585 077
Depósitos - - - 225 - 225

Comissões
De Gestão 263 470 263 470

Componente Fixa 263 470 263 470
De Depósito 32 934 32 934
De Carteira de Títulos 252 252
Taxa de Supervisão 9 560 9 560
Outras Comissões 9 769 9 769
Taxa de Auditoria 4 674 4 674
Taxa Geral de Custos 234 234

2020

Natureza dos Custos

Perdas de Capital Juros e Comissões Suportadas
2019

Natureza dos Custos

Perdas de Capital Juros e Comissões Suportadas
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NOTA 9 – IMPOSTOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os montantes suportados 

pelo Fundo referentes a impostos são compostos por:

(Valores em euros)
Designação 31-12-2020 31-12-2019

Pagos em Portugal:
Impostos indiretos
IVA 30 19
Imposto do Selo 45 634 45 412
Outros impostos
IRC 3 3 506

45 667 48 937
Pagos no Estrangeiro:
Imposto sobre o rendimento
Juros 1 496 -

1 496 -

Total 47 163 48 937

NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos 

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

detalham:

2019
A Prazo

Forwards Futuros Opções
Compra Venda Compra Venda Compra Venda

JPY 658 - - - - - - - 658 658
USD 68 703 - - - - - - - 68 703 68 607

Contravalor 
em euros

55 993 - - - - - - - 55 993 61 076

Posição Global
Total

2020

Moeda À Vista Posição Global

38



                                       

NB Capital Plus 

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 31 de dezembro de 2020 e

2019, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos com taxa de juro fixa 

apresentam a seguinte composição:

(Valores em euros)

2020 2019

Extrapatrimoniais

FRA Swaps (IRS) Futuros Opções

De 0 a 1 ano 4 937 907 4 937 907 4 046 750
De 1 a 3 anos 17 491 218 - - - - 17 491 218 28 268 517
De 3 a 5 anos 17 806 743 - - - - 17 806 743 27 638 803
De 5 a 7 anos 9 186 372 - - - - 9 186 372 761 037
Mais de 7 anos 3 389 751 - - - - 3 389 751 632 034

Montante em 
Carteira

Maturidade Total Total

NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO

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

2020 e 2019, apresentam o seguinte detalhe:

(Valores em euros)

Encargos Valor

% Valor médio 
líquido global do 
Fundo (a)

Valor

% Valor médio 
líquido global do 
Fundo (a)

Comissão de Gestão Fixa 270 756 0,4095% 263 470 0,3999%
Imposto Selo s/Comissão Gestao 10 830 0,0164% 10 539 0,0160%
Comissão de Depósito 33 146 0,0501% 32 934 0,0500%
Imposto Selo s/Comissão Depósito 1 326 0,0020% 1 318 0,0020%
Taxa de Supervisão 9 530 0,0144% 9 560 0,0145%
Taxa de Majoração 110 0,0002% - -
Custos de Auditoria 4 090 0,0062% 4 674 0,0071%
Outros Custos 215 0,0003% 234 0,0004%

Total Encargos Correntes 330 003 322 729

Taxa de Encargos Correntes (TEC) 0,4991% 0,4899%

(a)Percentagens calculadas sobre a média diária do valor do Fundo relativas ao período de referência.

2020 2019

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 
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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.

NOTA 18 – CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as contas de devedores e credores tem o

seguinte detalhe:

Designação 31-12-2020 31-12-2019

Outras contas de credores
Comissões a pagar
Comissão de gestão 22 185 23 605
Comissão de depósito 7 942 8 617
Outras comissões 1 577 1 666

31 704 33 888
Impostos
IRC (Nota 9) - 3 506
Imposto do Selo 9 222 9 921
Outros credores
Taxa auditoria 9 910 10 095
Taxa geral de custos 624 642

19 756 24 164

(Valores em euros)
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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, 

relativamente ao exercício de 2020:

(Valores em euros)

Data do erro Descritivo do erro
Montantes pagos aos 

participantes
Montantes pagos 
ao OIC

02/01/2020 Erro na parametrização da comissão de gestão - -

17-01-2020 a 
06-05-2020

Erro na parametrização da comissão de gestão - -

07/10/2020 Erro no registo de transações - 20

Total - 20

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro 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:

Designação
GNB Fundos 
Mobiliarios

Novo Banco
GNB Fundos 
Mobiliarios

Novo Banco

Comissões e Taxas
Comissão Gestão Fixa 270 756 - 263 470 -
Comissão Gestão Variavel - - - -
Comissão Depositário - 33 146 - 32 934

270 756 33 146 263 470 32 934

(Valores em euros)
31-12-2020 31-12-2019

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

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2020 

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 

 416 868  406 986  283  407 269 TAGST 2009-ENGY A1 (9 882) 

 171 597  171 734  22  171 756 AQUA 4 A  137 

 579 025  305  578 720 (9 882)  137  588 465 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Títulos de Dívida Pública 

 3 068 440  3 061 455  3 061 455 SPGB 0 20-01/2026 (6 985) 

 2 027 860  2 027 410  5 392  2 032 802 SPGB 0.4 17-04/2022 (450) 

 5 094 257  5 392  5 088 865 (7 435) -  5 096 300 Sub-Total:  

1.3.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 204 200  203 748  830  204 578 CAF  0.75 18-06/2023 (452) 

 507 200  508 413  2 877  511 290 CAF  0.625 19-01/24  1 213 

 715 868  3 707  712 161 (452)  1 213  711 400 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 205 150  204 389  1 504  205 893 NOSPL 1.125 18-05/23 (761) 

 672 750  661 314  17 675  678 989 CXGD 5.75 18-06/28 (11 436) 

 293 850  308 531  380  308 911 CXGD 1.25 19-11/24  14 681 

 614 400  621 738  2 351  624 089 GALPNA1.375 16-09/23  7 338 

 499 735  503 507  1 103  504 610 DONFEN 1.15 18-10/21  3 772 

 742 318  745 448  1 767  747 215 WFC 1.375 16-10/26  3 130 

 1 230 781  1 238 490  10 060  1 248 550 VW 1.125 17-10/24  7 709 

 424 664  427 694  7 388  435 082 MONTE 2 19-01/24  3 030 

 958 658  951 039  6 497  957 536 ISPIM 2.125 18-08/23 (7 619) 

 1 014 319  1 023 025  966  1 023 991 RBS Var 19-11/2025  8 706 

 491 960  503 005  503 005 HON 0.0 20-03/2024  11 045 

 203 206  208 370  1 507  209 877 BPCEGP 1.0 19-04/25  5 164 

 608 322  613 146  2 540  615 686 BACR Var 19-06/25  4 824 

 693 861  704 183  704 183 ENELIM 0 19-06/24  10 322 

 717 046  718 375  3 054  721 429 ANNGR 0.875 18-07/23  1 329 

 778 445  779 992  8 515  788 507 UBIIM 1.625 19-04/25  1 547 

 497 945  517 907  1 510  519 417 CONGR 1.125 20-06/24  19 962 

 919 086  920 903  1 495  922 398 BPCEGP0.625 19-09/24  1 817 

 304 017  304 107  1 833  305 940 BATSLN 1 15-05/22  90 

 498 270  526 082  1 031  527 113 DB var 20-11/2030  27 812 

 399 964  400 640  230  400 870 ISLBAN 0.5 20-11/23  676 

 719 789  719 635  515  720 150 ZBH 1.414 16-12/22 (154) 

 617 200  611 874  8 170  620 044 EBIUH 1.75 16-03/22 (5 326) 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2020 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 299 046  300 366  614  300 980 RENAUL 0.25 19-03/23  1 320 

 499 505  504 793  113  504 906 FMEGR 0.25 19-11/23  5 288 

 719 733  717 546  503  718 049 CEZCP 0.875 19-12/26 (2 187) 

 408 936  406 714  424  407 138 HOG 0.9 19-11/2024 (2 222) 

 501 605  504 695  504 695 ADSGR C0 20-09/24  3 090 

 884 592  883 460  493  883 953 ACAFP 1.875 16-12/26 (1 132) 

 719 707  707 592  2 158  709 750 SYNNVX1.875 15-11/21 (12 115) 

 802 751  812 601  6 411  819 012 AQUASM1.413 17-06/22  9 850 

 812 042  805 260  1 025  806 285 HAOHUA1.871 16-12/21 (6 782) 

 827 416  810 932  811  811 743 CETFIN1.423 16-12/21 (16 484) 

 410 200  408 954  849  409 803 CCBGBB0.625 18-04/23 (1 246) 

 725 060  717 846  2 920  720 766 BABLN 1.75 14-10/22 (7 214) 

 703 194  701 865  2 301  704 166 PKOBP 0.75 17-07/21 (1 329) 

 637 806  627 198  13 566  640 764 ALPHA 2.5 18-02/23 (10 608) 

 653 488  607 350  12 538  619 888 BHARTI3.375 14-05/21 (46 138) 

 757 400  755 482  8 846  764 328 BRCORO1.875 15-04/25 (1 918) 

 616 186  608 436  8 385  616 821 CHGRID 1.5 15-01/22 (7 750) 

 743 373  755 664  1 726  757 390 MYL 2.25 16-11/2024  12 291 

 398 840  411 524  547  412 071 CRHID 0.875 20-11/23  12 684 

 999 484  1 001 770  267  1 002 037 NYKRE 0.25 20-01/26  2 286 

 502 719  506 807  13 133  519 940 UCGIM Var 20-01/32  4 088 

 499 550  499 710  499 710 CNHI C0 20-04/2024  160 

 778 540  770 493  4 101  774 594 ACAFP 2.8 15-10/25 (8 047) 

 519 075  523 532  4 151  527 683 CMZB 1.0% 19-03/2026  4 457 

 487 640  501 333  501 333 VLVY 0  20-02/2023  13 693 

 1 096 480  1 095 803  448  1 096 251 BNP 0.125 19-09/26 (677) 

 498 050  506 245  1 788  508 033 LGCHM 0.5 19-04/2023  8 195 

 516 595  548 242  11 507  559 749 CMZB 4.0 20-12/2030  31 647 

 508 876  517 970  163  518 133 DT 0.625 17-12/2024  9 094 

 796 400  811 443  1 471  812 914 BAYNGR0.375 20-07/24  15 043 

 700 000  715 351  438  715 789 FCCER 0.815 19-12/23  15 351 

 599 683  607 074  1 434  608 508 NATUEN0.918 17-09/22  7 391 

 408 314  426 878  2 930  429 808 AIB 2.875 20-05/2031  18 564 

 700 886  707 934  1 055  708 989 FCABNK 0.5 19-09/24  7 048 

 998 960  1 006 875  801  1 007 676 JYBC Var 20-10/25  7 915 

 526 250  518 480  5 433  523 913 HTOGA 2.375 18-07/22 (7 770) 

 716 606  730 884  4 598  735 482 VZ 0.875 16-04/2025  14 278 

 698 306  699 734  841  700 575 BCHINA0.125 20-01/23  1 428 

 401 860  413 504  968  414 472 SOCGEN0.875 20-09/28  11 644 

 1 038 845  1 041 180  4 771  1 045 951 IBESM 0.875 20-04/25  2 335 

 521 835  532 020  4 912  536 932 UCGIM 2.2 20-07/2027  10 185 
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NB Capital Plus 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2020 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 307 225  306 923  1 492  308 415 DANBNK 1.5 20-09/30 (302) 

 1 016 150  1 020 760  5 370  1 026 130 DANBNK0.875 18-05/23  4 610 

 42 489 010  216 393  42 272 617 (159 217)  366 889  42 064 945 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.3 - Obrigações diversas 

 612 210  619 794  1 387  621 181 CNUNZ 1.125 16-10/23  7 584 

 300 000  302 031  89  302 120 ASABRE0.155 20-10/24  2 031 

 732 018  732 071  6 039  738 110 ABBV 1.375 16-05/24  53 

 822 158  817 036  7 016  824 052 MO 1 19-02/2023 (5 122) 

 626 982  625 338  3 140  628 478 CS Var 19-06/2027 (1 644) 

 499 365  509 938  1 151  511 089 EMR 0.375 19-05/24  10 573 

 803 696  801 400  3 511  804 911 PKI 0.6 18-04/2021 (2 296) 

 485 750  496 213  496 213 FORD Float 17-12/21  10 463 

 4 926 154  22 333  4 903 821 (9 062)  30 704  4 882 179 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 

 327 757  330 740  176  330 916 VERSE 6 SEN  2 983 

 330 916  176  330 740 -  2 983  327 757 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:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.2 - OIC domiciliados num Estado-membro da UE 

 1 835 578  1 885 943  1 885 943 NB Corporate Euro  50 365 

 1 885 943 -  1 885 943 -  50 365  1 835 578 Sub-Total:  

Total  56 850 883  452 291 (1 530 307)  55 772 867  248 306  56 021 173     
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