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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, encontrando-se, contudo, esse risco 

mitigado pelas limitações impostas na política de investimentos à qualidade creditícia em 

termos de rating.

Tendo em conta a limitação de maturidade média incluída na política de investimentos o 

risco de taxa de juro é considerado baixo/médio.

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 
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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 

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.

Os investimentos subjacentes a este Fundo não têm em conta os critérios da União 

Europeia aplicáveis às atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental 

nos termos do Regulamento (UE) 2020/852 Do Parlamento Europeu e do Conselho de 

18 de junho de 2020 (“Regulamento da Taxonomia”). 

O tempo em que questões ambientais, sociais e de governance (ESG) apenas geravam 

alguma preocupação num grupo restrito de investidores éticos ou socialmente 

responsáveis, já passou há muito. A consideração de fatores ESG tornou-se globalmente 

parte integrante da gestão de investimentos.

O aquecimento global é uma realidade e, ao ritmo atual, as alterações climáticas 

conduzirão a perdas irreparáveis na natureza e na biodiversidade, com o aumento do 

nível do mar e a ocorrência, cada vez mais frequente, de eventos climáticos extremos. 

Um panorama agravado pela Pandemia Covid-19, declarada pela OMS em março de 

2020, que trouxe pressões e desafios acrescidos ao nível social e económico. 
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Este é um momento determinante, que implica a adoção de uma abordagem estruturada, 

para enfrentar todos estes desafios ambientais e sociais na transição para uma economia 

sustentável e de baixo carbono, respondendo, em paralelo, à crescente regulação do 

setor financeiro, nomeadamente a taxonomia da EU e as orientações do BCE.

Decorrente da regulação que abarca o tema da sustentabilidade, intensifica-se a 

incorporação de critérios ESG na análise de investimentos, nos processos de tomada de 

decisão e nos riscos a considerar. 

Um número cada vez maior de investidores institucionais à escala global, está a 

incorporar fatores ESG nas suas tomadas de decisão de investimento a fim de reduzir 

riscos, ampliar o retorno financeiro e atender às expectativas dos seus beneficiários e 

clientes. Este posicionamento tem o efeito de influenciar as empresas, órgãos 

reguladores e outros participantes do mercado para que melhorem o seu desempenho 

nestas áreas.

Durante o ano de 2021, a regulação que incide sobre a sustentabilidade e sua aplicação 

ao setor financeiro foi bastante extensa, entre outras:

- Regulamento da EU 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de 

novembro 2019 (SFDR) que entrou em vigor em 10 de março de 2021, que tem como 

principais objetivos, o reforço da proteção dos investidores finais e a melhoria da 

divulgação de informações aos mesmos em matéria de sustentabilidade, tendo em 

consideração a incorporação dos riscos em matéria de sustentabilidade.

- Publicação do regulamento delegado sobre os dois primeiros objetivos ambientais da 

Taxonomia, adaptação às alterações climáticas e mitigação das alterações climáticas.

Derivado do crescente quadro regulatório, a Sociedade Gestora e cada Fundo por si 

gerido, procuraram cumprir com rigor todas as alterações daí decorrentes nas mais 

variadas vertentes, desde logo, a incorporação dos riscos de sustentabilidade nas 

decisões de investimento, bem como a publicação das Políticas de Sustentabilidade para 

cada uma das áreas de negócio.
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2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO

Em traços gerais, o ano de 2021, foi positivo em termos macroeconómicos: as economias 

continuaram a recuperar fruto do desconfinamento e vacinação da população contra a 

COVID-19, os governos e bancos centrais continuaram a apoiar a economia, o 

desemprego caiu e pressões inflacionárias começaram finalmente a fazer-se sentir. 

O mercado viu-se obrigado a regular, através do preço, a remoção de estímulos por parte 

dos bancos centrais a uma economia já por si pujante. Se por um lado, o mercado bolsista 

teve fortes valorizações em traços gerais, por outro, as taxas de juro governamentais 

subiram e os spreads de crédito alargaram, antecipando essa mesma potencial redução 

de programas de estímulos. O resultado foi um ano fraco do ponto de vista de retorno 

absoluto para as classes de ativos em que o fundo investe, nomeadamente o crédito 

Investment Grade e a dívida governamental de curto prazo. Dadas as taxas de juro muito 

baixas, o carry das obrigações não conseguiu proteger suficientemente a queda nas suas 

valorizações.

A estratégia da carteira manteve-se relativamente constante ao longo do ano, 

caracterizando-se: por investimentos em obrigações de curto prazo (menos sensíveis em 

preço),  por evitar emitentes de fraca qualidade (High Yield) ou dívida subordinada, visto 

que a sua remuneração não compensa o risco e pela manutenção de elevados níveis de 

liquidez, não só devido à escassez de títulos com rentabilidade atrativa mas também para 

que se possa investir mais tarde quando o mercado apresentar melhores níveis de

entrada.

O ano de 2022 não deverá ser um ano fácil, ainda que os spreads de crédito comecem 

com níveis mais apelativos que no início de 2021, o mercado poderá continuar a ajustar 

os preços negativamente para antecipar a redução ou o fim dos programas de compra 

por parte dos bancos centrais. Dessa forma, consideramos que a carteira se encontra 

bem posicionada, optando por maturidades curtas (menos sensíveis em preço) e 

emitentes de boa qualidade. 
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O quadro infra apresenta a evolução do Fundo no decorrer dos últimos três anos de 

atividade, no que concerne o Valor Líquido Global do Fundo, as comissões suportadas 

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

2021 2020 2019

Comissões de Gestão €323 881 €270 756 €263 470

 Comissões de Gestão Fixa €323 881 €270 756 €263 470

     Comissões de Gestão Variável - - -

Comissões de Depósito €37 154 €33 146 €32 934

Comissões de Carteira de Titulos €175 €101 €252

Comissões de Operações Extrapatrimoniais €2 898 €107 -

Taxa de Supervisão €11 357 €9 640 €9 560

Outras Comissões €2 041 €10 263 €9 769

Taxa de Auditoria €4 428 €4 090 €4 674

Taxa Geral de Custos €215 €215 €234

Comissões suportadas pelos participantes - - -

        Comissões de Subscrição - - -

        Comissões de Resgate - - -

Proveitos €2 162 255 €7 132 950 €4 386 653

Custos €2 661 899 €6 885 659 €2 728 992

Valor Líquido Global do Fundo €77 270 475 €67 580 550 €69 719 610

2.1. Valor em 31 de dezembro de 2021

O Fundo atingiu, a 31 de dezembro de 2021, um valor líquido global de 77.270.475 Euros. 

A esta data o valor da unidade de participação era de 7,9520 Euros, a que corresponde 

uma valorização anualizada desde o início do Fundo de 1,93% líquida de impostos e 

comissões de gestão e de depositário. 

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

2021:

Rubrica Montante (euros)

Valores Mobiliários 75 277 395

Saldos Bancários 1 790 972

Outros Ativos 263 384

Total ativos 77 331 751

Passivo (61 276)

Valor Líquido do Inventário 77 270 475
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2.2. Evolução da Cotação (Em euros)
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Evolução da UP

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
2021 7,9520 9 717 061,49
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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 2017 1,37% 1
2011 1,96% 2 2018 -1,18% 2
2012 5,94% 2 2019 2,62% 2
2013 2,95% 2 2020 0,64% 3
2014 0,74% 2 2021 -0,64% 2
2015 0.13% 2 Desde Início 1,93% 2
2016 1,15% 1

2.4. Composição da carteira de aplicações em 31 de dezembro de 2021 e

movimentos ocorridos nos títulos durante o ano de 2021

96,66%

2,30% 1,04%

Composição da Carteira

Obrigações

Liquidez

Papel Comercial

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 ano de 2021, 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 96,43% 96,32%
América do Norte 21,08% 21,06%

Communications 1,73% 1,72%
Consumer Cyclical 1,68% 1,68%
Consumer Non-cyclical 3,45% 3,44%
Financial 5,58% 5,58%
Healthcare 4,13% 4,13%
Industrial 1,30% 1,30%
Utilities 0,40% 0,40%
Energy 0,91% 0,91%
Technology 1,90% 1,90%

Ásia 3,12% 3,12%

Consumer Non-cyclical 1,42% 1,42%
Financial 0,91% 0,91%
Utilities 0,79% 0,79%

Europa 66,52% 66,45%

Basic Materials 0,53% 0,53%
Communications 2,67% 2,67%
Consumer Cyclical 5,08% 5,07%
Financial 30,44% 30,41%
Government/ public sector 15,36% 15,34%
Healthcare 1,16% 1,16%
Industrial 2,30% 2,29%
Utilities 8,99% 8,98%
Global 4,00% 4,00%
Government/ public sector 1,56% 1,56%
Diversified 2,44% 2,44%

Oceania 1,70% 1,70%
Communications 0,79% 0,79%
Financial 0,91% 0,90%

A.2 OutrosTítulos 1,27% 1,27%
Europa 1,27% 1,27%

Financial 0,23% 0,23%
Diversified 1,04% 1,03%

Durante o ano de 2021, verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos 

títulos em carteira:

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

Ações
Certificados
Direitos
Futuros 137 668 820 143 722 760 
Obrigações 149 659 238 125 000 834 
Opções
Papel Comercial 799 867 
Unidades de Participação
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3. MONTANTE DOS COMPROMISSOS, POR CATEGORIA DE OPERAÇÕES, NA 

ACEÇÃO DO ARTIGO 170.º DA LEI 16/2015 DE 24 DE FEVEREIRO, REALIZADAS 

PELO OICVM NO DECURSO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Data da 
Operação 

Descrição do Contrato Contraparte Vencimento
Nº de 

Contratos

Posição 
Líquida 

(C/V)

Valor 
Nocional

 (eur)

23/12/2021 EURO-BOBL FUT Mar22 - EX CSFB, London 08/03/2022 15 V 133 240,00
29/12/2021 EURO-BOBL FUT Mar22 - EX CSFB, London 08/03/2022 30 V 133 240,00

4. 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. 

5. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO

1. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes 

critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado 

regulamentado:

a) Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos 

cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, serão avaliados ao preço disponível no momento de referência 

ou ao preço de fecho desses mercados se a sessão tiver encerrado antes das 17 

horas de Portugal Continental. Se um ativo estiver cotado em mais de uma Bolsa 

ou mercado, o valor a considerar na avaliação do respetivo ativo deverá refletir o 

preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente transacionado pela 

entidade gestora;

b) Para a valorização de 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 
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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: 
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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 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;
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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.

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.
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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 ano de 2021, foram os 

seguintes:

Rubrica Montante (euros)

Rendimento do Investimento 823 760

Outros Rendimentos 0

Custos de gestão (323 881)

Custos de depósito (37 154)

Outros encargos, taxas e impostos (65 591)

Custos de negociação (2 898)

Aumento ou diminuição da conta de capital 9 689 925

Mais valias ou menos valias de investimentos (547 515)

Outras alterações que afetem os ativos e passivos 0

Lucro líquido (499 643)
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7. REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA

No cumprimento do disposto no nº.2 do artº.161º da Lei nº.16/2015, de 24 de fevereiro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº.99-A/2021, de 31 de dezembro, as 

remunerações a seguir mencionadas foram processadas e pagas pelas sociedades do 

GNB GA responsáveis pela gestão dos seus colaboradores.

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. 

A política de remuneração dos Órgãos Sociais e dos Colaboradores 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 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.  

(milhares de  euros)
Colaboradores (5) Colaboradores (6) Restantes 

Identificados Funções Controlo colaboradores

Nº (1) 0,77 1,36 0,55 9,85
Remuneração Fixa (2) (3) 117 109 33 432
Remuneração Variável - referente ao exercício 2019 (2) (4) 17 3 - - 
Remuneração Variável - referente ao exercício 2020 (2) (4) 9 3 0,8 12

(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.
(6) Colaboradores com vinculo laboral a outras sociedades do GNB GA que desempenham as suas funções no Departamento Compliance
e no Departamento de Gestão de Riscos.

Administração

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

(2) Considera a proporção da remuneração fixa e variável paga 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 sociedades do GNB GA. A
remuneração variável paga em 2021 obedece aos critérios e regras de pagamentos diferidos descritos na Politica de Remunerações.

(3) A remuneração fixa é paga a todos os colaboradores da sociedade com vínculo laboral à GNB FM ou a outras sociedades do GNB GA, e
compreende todos os valores recebidos, numa base regular e periódica, em contrapartida pelo trabalho realizado.

(4) A remuneração variável depende da verificação de determinadas condições e objetivos, conforme critério 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 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

O ano de 2021 foi marcado por uma recuperação da atividade económica global. Depois 

de uma contração de 3,5% em 2020, o PIB mundial cresceu 5,9% no conjunto de 2021. 

A pandemia continuou a restringir o comportamento dos agentes económicos, com o 

número acumulado de casos de Covid-19 a subir de 84 milhões para perto de 288 

milhões, sobretudo com a propagação das novas variantes delta e ómicron. Mas os 

consumidores e as empresas mostraram uma capacidade crescente de adaptação à 

“economia Covid”. Os progressos na vacinação, a atenuação gradual das restrições à 

mobilidade e à atividade e os estímulos agressivos de política monetária e orçamental 

suportaram o crescimento, ainda que de forma desigual entre economias e com sinais de 

desaceleração na segunda metade do ano. 

A economia dos EUA cresceu 5,7% em 2021 (-3,4% em 2020), com a expansão da 

procura suportada pela libertação de poupanças acumuladas durante o confinamento e 

por apoios orçamentais às famílias. A taxa de poupança dos particulares recuou de um 

máximo de 26% do rendimento disponível em abril de 2021 para 6,9% do rendimento 

disponível no final do ano. Na China, a atividade económica expandiu-se 8,1% no 

conjunto de 2021 (2,3% em 2020), exibindo uma tendência de desaceleração ao longo 

do ano, em função das restrições da Covid-19, dos problemas com as cadeias globais de 

abastecimento e dos constrangimentos provocados pela escassez e custo da energia. A 

atividade foi também condicionada pelo aumento da pressão regulatória exercida pelas 

autoridades, com efeitos particularmente sentidos no setor imobiliário. Na Zona Euro, o 

PIB cresceu 5,2% em 2021 (-6,4% em 2020), também suportado pela tendência de 

normalização da atividade e pela recuperação da procura. Contudo, o crescimento foi 

condicionado pelos atrasos na vacinação e na reabertura da atividade no início do ano, 

bem como pela maior exposição de algumas economias a setores mais penalizados pela 

pandemia, como o turismo e a hospitalidade. A taxa de poupança dos particulares recuou, 

na Zona Euro, menos que nos EUA, de um máximo de 25% do rendimento disponível no 

2T 2020 para 15% do rendimento disponível no 3T 2021.

O ano de 2021 foi também marcado por um aumento das pressões inflacionistas, com a 

forte expansão da procura a enfrentar constrangimentos nas cadeias de abastecimento e 

na atividade produtiva global, incluindo escassez de mão de obra, de matérias-primas e 

de consumos intermédios; disrupções logísticas provocadas por atrasos nos transportes 
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de mercadorias; um aumento expressivo dos custos da energia; paragens forçadas na 

produção. O preço do petróleo (Brent) subiu 50,2% no ano, para 77,8$/barril. Na Europa, 

o preço do gás natural aumentou 268%, suportado por um forte aumento da procura

global, no contexto de condições climatéricas desfavoráveis e de uma produção de 

energia eólica abaixo do esperado. A oferta revelou-se aquém do normal, com a quebra 

no fornecimento de gás proveniente da Rússia, com a redução dos stocks e com os 

efeitos do sub-investimento em capacidade produtiva. O desequilíbrio entre oferta e 

procura e o aumento dos custos da energia determinaram a subida da inflação. A variação 

homóloga dos preços no produtor acelerou de 1,6% para 9,6% nos EUA e de 0,4% para 

23,7% na Zona Euro (com um maior peso da subida dos custos da energia na Europa). 

As empresas refletiram parcialmente o aumento dos custos de produção nos preços 

finais, levando a inflação homóloga no consumo a subir de 1,4% para 7% nos EUA e de 

-0,3% para 5% na Zona Euro.

Os principais bancos centrais entenderam a evolução da taxa de inflação como um 

fenómeno essencialmente transitório. Mas, reconhecendo o risco de persistência de uma 

inflação mais elevada, várias instituições iniciaram ou sinalizaram uma atenuação dos 

estímulos monetários. Na Zona Euro, o BCE manteve os juros de referência inalterados 

(taxa da facilidade de depósitos em -0,5%). Mas, em setembro, recalibrou em baixa o 

ritmo mensal de compras de títulos de dívida no âmbito do programa de emergência 

pandémica (PEPP) e, em dezembro, confirmou o fim das respetivas aquisições líquidas 

de ativos em março de 2022. No final do ano, a Reserva Federal americana deixou de 

classificar a inflação como transitória e, em resultado disso, acelerou a redução do ritmo 

mensal de compra de ativos e sinalizou três subidas de 25 bps na target rate dos fed 

funds para 2022. Outros bancos centrais moderaram as compras de ativos e/ou iniciaram 

ciclos de subida das taxas diretoras.

Embora com algumas oscilações intra-anuais, a Euribor a 3 meses fechou o ano a um 

nível ligeiramente inferior ao do final de 2020, em -0,572%. A descida traduziu a postura 

relativamente mais dovish do BCE, em comparação com outros bancos centrais. Mas a 

recuperação do crescimento, a subida das expetativas de inflação e a atenuação 

esperada dos estímulos monetários traduziram-se numa subida dos juros de mercado de 

longo prazo, sobretudo a partir de agosto. A yield do Treasury a 10 anos subiu de 0,91% 

para 1,51% (superando pontualmente 1,74% em março). Na Zona Euro, a yield do Bund 

na mesma maturidade subiu de -0,569% para -0,177%. Neste contexto, o final do ano foi 

marcado por um achatamento da yield curve (10Y-2Y) nos EUA e na Zona Euro. O euro 

depreciou 6,9% face ao dólar em 2021, para €/$ 1,137, com a divisa americana a 

beneficiar do maior dinamismo da economia dos EUA e da postura relativamente mais 
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hawkish do Fed.

A recuperação do crescimento e o ambiente de ampla liquidez associado às políticas 

monetárias expansionistas suportaram a valorização dos ativos de risco em 2021. No 

mercado acionista, os principais índices registaram valorizações significativas, não 

obstante um aumento da volatilidade no final do ano, decorrente das subidas da inflação 

e dos juros de mercado. Nos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq subiram 26,9% e 21,4%, 

respetivamente. Na Europa, o Euro Stoxx 600 e o DAX valorizaram 22,3% e 15,8%.

Em Portugal, o PSI-20 subiu 13,7%. As condições de financiamento favoráveis e a 

propensão ao risco beneficiaram também outras classes de ativos. No mercado de 

crédito, observou-se um estreitamento dos spreads, não obstante um forte aumento das 

emissões de dívida por parte das empresas. O contexto de baixas rendibilidades 

favoreceu também o investimento em ativos alternativos, incluindo commodities, dívida 

privada, ativos digitais e imobiliário, entre outros. Os preços da habitação prolongaram a 

tendência de crescimento já observada em 2020, com os registos mais recentes a 

apontarem para variações homólogas de 18,4% nos EUA, 4,7% na China e 6,8% na Zona 

Euro.

Em Portugal, a economia manteve-se condicionada pela Covid-19, sofrendo os efeitos de 

um novo confinamento no primeiro trimestre que resultou numa contração pontual do PIB. 

A atividade recuperou de forma visível nos trimestres seguintes, mas mantendo-se abaixo 

dos níveis pré-Covid. No conjunto do ano, o PIB cresceu 4,9% em termos reais (-8,4% 

em 2020), com contributos de 3,1 p.p. da procura interna e de 1,6 p.p. da procura externa 

líquida. O consumo privado cresceu 5,1%, suportado pela subida do rendimento 

disponível e pela redução da taxa de poupança dos particulares, que permitiram a 

realização de despesas adiadas pelo confinamento. A taxa de poupança dos particulares 

recuou de 12,8% para 10,6% do rendimento disponível, ainda acima do registo de 2019 

(7,2%). A formação bruta de capital fixo cresceu 4,9% em 2021, acompanhando a 

recuperação da procura e beneficiando, na segunda metade do ano, da entrada de fundos 

europeus. As despesas de capital das empresas foram, contudo, restringidas pelas 

perturbações nas cadeias de abastecimento, que penalizaram a produção industrial. Esta 

cresceu 2,4% no conjunto do ano, mas manteve-se abaixo dos níveis pré-Covid. As 

mesmas perturbações condicionaram o crescimento das exportações que, ainda assim, 

cresceram 9,5% em 2021. As vendas de bens ao exterior recuperaram os níveis 

observados antes da pandemia, o mesmo não acontecendo com as exportações de 

serviços, ainda penalizadas pelos impactos da Covid-19 no turismo. Neste setor, os

progressos na vacinação e a reabertura da economia permitiram uma recuperação 

relativamente forte da procura interna. As dormidas de residentes em estabelecimentos 
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turísticos subiram 36% face a 2020, situando-se cerca de 10% abaixo dos níveis de 2019. 

As dormidas de não residentes aumentaram 45% face a 2020, mas permaneceram 63% 

abaixo dos níveis de 2019. 

Medidas temporárias de apoio às empresas e ao mercado de trabalho, incluindo o regime 

de layoff simplificado, o apoio gradual à retoma da atividade e as moratórias no crédito 

(terminadas em setembro), mitigaram os impactos económicos da pandemia. A taxa de 

desemprego recuou de 7% para 6,6% da população ativa. O setor imobiliário mostrou-se 

resiliente, com os preços da habitação a subirem 8,3% em termos médios anuais, um 

registo próximo do observado em 2020. A inflação média anual subiu de 0% para 1,3% 

(1,7% nos bens e 0,6% nos serviços), com a variação homóloga dos preços a atingir 2,7% 

em dezembro. Este movimento foi determinado, sobretudo, pelos aumentos dos preços 

na energia e da alimentação, que subiram 11,2% e 3,2% respetivamente, em termos 

homólogos. A yield da OT portuguesa a 10 anos subiu de 0,03% para 0,465%, com o 

spread vs. Bund a alargar apenas 4 bps, para 64 bps.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

O ano de 2022 arrancou num contexto de elevada incerteza política à escala 

internacional, com a ameaça concretizada de uma intervenção militar da Rússia em 

território ucraniano, de consequências imprevisíveis e que veio colocar em risco as 

previsões de crescimento económico global acima dos registos pré-pandemia que se 

esperava para 2022. Tais consequências mais graves do ponto de vista humanitário e 

político, e com impactos económicos potenciais mais vastos. Para além dos 

desenvolvimentos da guerra em si, os impactos económicos deste conflito (em particular, 

para a Europa) dependerão, em grande medida, da severidade e alcance das sanções e 

contra-sanções impostas pelo Ocidente e pela Rússia.

Após uma ronda inicial de medidas pouco eficazes, os EUA e a UE impuseram, nos

últimos dias, sanções económicas agressivas, com capacidade de fragilizar

significativamente a economia russa. Para além de restrições nas trocas de bens e 

serviços (sobretudo nas áreas industriais, tecnológica e de transportes), destacam-se 

algumas sanções financeiras, incluindo a proibição de pagamentos de transações em 

USD e GBP, a impossibilidade de emissão de nova dívida russa nos EUA e UE, o 

afastamento de algumas instituições financeiras russas da rede de comunicações SWIFT 

e, acima de todas, o congelamento das reservas externas do Banco Central da Rússia 

detidas nos EUA e EU ( potencialmente afetando até 40% do montante total de reservas, 

de USD 630 mil milhões).

21



                                                                       

NB Capital Plus

Parece evidente que esses impactos serão sentidos, sobretudo, por via de um aumento 

dos preços da energia, com efeitos na inflação e no crescimento. E continuam a favorecer 

uma elevada volatilidade nos mercados financeiros e de matérias-primas. A possibilidade 

de inclusão do sector energético nas sanções à Rússia alimenta um elevado prémio de 

risco nos preços do petróleo e do gás natural. O barril de Brent subiu brevemente até 

USD 139/barril, com notícias de que os EUA estariam a considerar banir as importações 

de petróleo russo. Mas a oposição do Governo alemão à aplicação dessa medida por 

parte da UE contribuiu para uma moderação dos preços, ainda assim evoluindo em torno 

de USD 124/barril (+63% desde o final do ano). Ao mesmo tempo, a disrupção no 

comércio de algumas commodities alimentares traduz-se em fortes subidas das suas 

cotações (e.g. +54% no trigo e +18% no milho, apenas no último mês). No seu conjunto, 

Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações globais de trigo, afetadas 

pela guerra e pelas sanções. O aumento da procura por alternativas exerce uma pressão 

em alta sobre os preços de outros cereais. Estes movimentos nos preços deverão manter-

se, alimentando a inflação das principais economias nos próximos meses e penalizando 

o poder de compra e a procura, em particular nas economias importadoras de

commodities (com algumas economias emergentes e em desenvolvimento 

particularmente vulneráveis à subida dos preços da alimentação). Adicionalmente, 

verificou-se uma acentuada descida das yields da dívida pública a nível global, a que 

correspondeu uma valorização dos respetivos títulos. Tal evolução reflete o acréscimo 

dos níveis de aversão ao risco, que conduz a um aumento da procura por ativos de menor 

risco, bem como a deterioração de perspetivas de crescimento. Neste contexto, a yield 

do título de dívida alemã a 10 anos desceu 30 bps, tendo a descida sido extensível às 

economias da periferia da Zona Euro. Nos EUA, a yield do Treasury a 10 anos caiu 23 

bps, para 1.73%, com a descida a ser menor nos prazos mais curtos. Também o mercado 

acionista está fortemente pressionado por um clima de aversão ao risco o que aumenta 

a volatilidade. O Euro Stoxx 600 tombou 7% na última semana, com destaque para as 

quedas no turismo (-17%), banca (-16%), retalho (-13%) e sector automóvel (-18%). O 

DAX desvalorizou 10.1%, o MIB perdeu 12.8%, o OMX 30 de Estocolmo recuou 7.3% e 

o OMX 25 de Helsínquia perdeu 11.4%. Na Rússia, a bolsa permanece encerrada desde 

dia 25 de fevereiro. Nos EUA, as perdas foram muito mais suaves, com o S&P 500 a 

deslizar 1.3%, com quedas de 8.5% na banca e de 1.9% no retalho. Ao contrário do 

registado na Europa, vários sectores do S&P 500 acabaram mesmo por valorizar na 

semana, com destaque para a energia (9.3%), suportada pela forte subida das cotações 

e perspetiva de aumento das vendas, no atual contexto das sanções internacionais à 

Rússia. Os EUA avaliam a hipótese de proibição das importações de petróleo da Rússia.

Com a tendência de subida da inflação, mantém-se a pressão para uma normalização da 

política monetária. Nesse sentido, deverá ser confirmado o fim das compras líquidas de 
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dívida no âmbito do programa de emergência PEPP (criado durante a pandemia). No 

entanto, a incerteza gerada pela guerra na Ucrânia deverá justificar uma postura mais 

cautelosa na retirada de outros estímulos monetários. O forte aumento do custo da 

energia, o risco de disrupção na oferta de gás russo à Europa e o enorme aumento da 

incerteza deverão traduzir-se numa desaceleração da atividade económica na Zona Euro 

(e num risco crescente e não irrelevante de recessão). O BCE deverá afirmar que a sua 

maior prioridade neste momento é garantir a estabilidade financeira e a eficácia dos 

mecanismos de transmissão da política monetária. Isto passará por evitar situações de 

stress no acesso à liquidez nos mercados, bem como impactos negativos assimétricos 

nas condições de financiamento das economias (como sucedeu na crise da dívida 

soberana em 2010-14).

Assim, e tendo em conta que os Orçamentos deverão ser pressionados por medidas de 

mitigação da subida dos preços da energia e pelos impactos do arrefecimento da 

atividade, esperamos que o BCE mantenha um grau elevado de flexibilidade nas compras 

de dívida no âmbito do programa APP, adiando os planos anteriores de reduzir e terminar 

estas compras em 2022.

A evolução dos ativos do Fundo ao longo do ano 2022 é assim uma incógnita, dada a 

multiplicidade de riscos existentes à data de elaboração do presente Relatório, obrigando 

a uma atuação atenta e acompanhamento permanente da sua carteira de investimentos 

visando a minimização desses riscos e a preservação da rentabilidade do Fundo.

Desde o agudizar das tensões entre Rússia e Ucrânia que o acompanhamento das 

carteiras do ponto de vista de risco se orientou para a possibilidade da existência dum 

conflito armado entre os dois países.

Por iniciativa da Entidade Gestora, a análise especifica da exposição de todas as carteiras 

geridas à Rússia/Ucrânia iniciou-se em 22/02/2022, com atualizações regulares desde 

essa data.

Também da parte da CMVM tem havido um acompanhamento regular da evolução da 

crise, através de reuniões com a GNBFM e solicitação de reportes temporários sobre 

níveis de resgates dos OIC e sua liquidez. Os temas focados nas reuniões com a CMVM 

vão desde a exposição (direta e indireta) dos OIC geridos à Rússia, impactos de 

valorização identificados, implicações desta crise para a gestão e estratégia das carteiras 

e, em última análise, evolução das intenções de resgate por parte dos participantes e 

posicionamento de liquidez das carteiras. 
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Em termos da exposição, a análise efetuada permite as seguintes conclusões para as 

carteiras geridas pela GNBFM:

· Não existia, nem existe, exposição direta a emitentes Russos, Bielorrussos ou

Ucranianos.

· A exposição indireta, existente apenas em alguns Fundos com componente

acionista, resultava do investimento em Fundos ou ETF de Ações Emergentes

que, na sua carteira, tinham alguma exposição a ações desta natureza,

enquadrados nos pesos que estes países tinham nos índices de Ações

Emergentes. Essa exposição detetada, encontra-se adequada ao perfil de risco

da sua política de investimento e em percentagens que não afetam materialmente

os fundos de investimento em causa.

A Administração

_________________________________________________________________

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente)

_________________________________________________________________

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal)

__________________________________________________________________

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

28 de abril de 2022
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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 2021 E 2020

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
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do respetivo ativo deverá refletir o preço praticado no mercado onde o mesmo é 

normalmente transacionado pela entidade gestora; 

b) Para a valorização de instrumentos representativos de dívida (e.g. obrigações, bilhetes 

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

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

do dia a que respeita a valorização. Na indisponibilidade desta, o presumível valor médio 

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

I) O valor médio das ofertas de compra e venda difundidas por entidades financeiras 

de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa se enquadram, 

através dos meios de informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters

e outros, desde que as mesmas se apresentem em condições normais de mercado, 

nomeadamente tendo em vista a transação do respetivo instrumento financeiro; 

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

especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea anterior. 

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

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

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

Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;

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

na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação sejam conhecidos. 

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

de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos mercados 

financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às 

características do título, nomeadamente o modelo dos 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 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 
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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; 

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. 
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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. 

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”.
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(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 de março de 2021 e de 11 de maio de 2021 a 31 de dezembro 

de 2022, a comissão de gestão fixa será de 0,40% / ano (taxa nominal). 

37



                                       

NB Capital Plus 

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 (antes de comissões e encargos) 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 comissões que 
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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 2021,

podem ser verificadas através do seguinte detalhe:

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

dos exercícios de 2021 a 2019, foi a seguinte:
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O número de participantes por escalão em 31 de dezembro de 2021 e 2020 apresenta-se o

seguinte quadro:

NOTA 2 – VOLUME DE TRANSAÇÕES

Durante os exercícios de 2021 e 2020, o volume de transações efetuadas pelo Fundo, por 

tipo de valor mobiliário, foi o seguinte:

Durante os exercícios de 2021 e 2020, o valor das subscrições e dos resgates e o valor das 

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

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2021 é apresentado no Anexo I.

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2021, foi o

seguinte:

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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 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 2021 e 2020, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição:
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Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as rubricas de custos têm a seguinte composição:
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NOTA 9 – IMPOSTOS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os montantes suportados pelo 

Fundo referentes a impostos são compostos por:

NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos 

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

detalham:
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NOTA 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 2021 e 2020, os prazos residuais 

até à data de vencimento dos títulos com taxa de juro fixa apresentam a seguinte 

composição:

NOTA 14 – EXPOSIÇÃO GLOBAL

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

global em instrumentos financeiros derivados através da abordagem baseada nos 

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

dezembro de 2021 e 2020, apresentam-se como segue:
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NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO

Os encargos imputados ao OIC durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e

2020, apresentam o seguinte detalhe:

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

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

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

dado período, e o valor médio líquido global do Fundo nesse mesmo período. 

Adicionalmente, o cálculo da taxa de encargos correntes de um Fundo que estime investir 

mais de 30% do seu valor líquido global noutros fundos, inclui as taxas de encargos 

correntes dos fundos em que invista. Por outro lado, a taxa de encargos correntes não inclui

os seguintes encargos: (i) componente variável da comissão de gestão; (ii) custos de 

transação não associados à aquisição, resgate ou transferência de unidades de 

participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com a detenção de 

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

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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, relativamente ao 

exercício de 2021:
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TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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
 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2021 

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 

 319 166  311 220  224  311 444 TAGST 2009-ENGY A1 (7 946) 

 311 444  224  311 220 (7 946)  0  319 166 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

 7 033 080  7 009 030  7 009 030 BTPS 0.0 21-01/2024 (24 050) 

 101 925  100 765  208  100 972 BTPS 0.5 20-02/2026 (1 161) 

 4 041 800  4 037 960  3 058  4 041 018 SPGB 0.45 17-10/2022 (3 840) 

 11 151 020  3 265  11 147 755 (29 051)  0  11 176 805 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 205 150  202 500  1 504  204 004 NOSPL 1.125 18-05/23 (2 650) 

 914 772  920 286  1 140  921 426 CXGD 1.25 19-11/24  5 514 

 694 572  688 639  734  689 373 CXGD 0.375 21-09/27 (5 933) 

 830 404  827 164  8 197  835 361 AMT 1.375 17-04/25 (3 240) 

 800 764  797 804  679  798 483 UCAJLN Var 21/12/26 (2 960) 

 1 110 080  1 104 325  14 983  1 119 308 ORCL 3.125 13-07/25 (5 755) 

 504 450  502 515  565  503 080 BFCM 0.125 19-02/24 (1 935) 

 424 664  417 864  7 386  425 250 MONTE 2 19-01/24 (6 800) 

 290 424  287 906  1 237  289 142 BCPPL Var 21-04/2028 (2 519) 

 491 960  501 553  501 553 HON 0.0 20-03/2024  9 593 

 1 653 877  1 643 688  12 055  1 655 743 BPCEGP 1.0 19-04/25 (10 189) 

 816 896  813 336  3 548  816 884 ENBW 0.625 20-04/25 (3 560) 

 693 861  700 609  700 609 ENELIM 0 19-06/24  6 748 

 1 498 755  1 497 008  1 497 008 VW 0 21-07/2024 (1 748) 

 693 423  692 713  692 713 ANNGR 0. 21-12/2025 (710) 

 1 082 788  1 066 285  4 110  1 070 395 EDPPL 1.875 18-10/25 (16 503) 

 794 891  789 816  789 816 ENELIM 0 21-05/2026 (5 075) 

 399 964  402 794  230  403 024 ISLBAN 0.5 20-11/23  2 830 

 719 789  710 756  515  711 271 ZBH 1.414 16-12/22 (9 034) 

 305 196  304 472  83  304 555 BBVASM Float21-09/23 (725) 

 719 733  714 977  503  715 480 CEZCP 0.875 19-12/26 (4 757) 

 511 380  508 985  589  509 574 DB 1.0 20-11/2025 (2 395) 

 513 680  511 713  2 911  514 623 TAP 1.25 16-07/2024 (1 968) 

 621 900  616 509  5 474  621 983 KHC 1.5 16-05/2024 (5 391) 

 408 936  407 830  424  408 254 HOG 0.9 19-11/2024 (1 106) 

 512 287  510 388  2 682  513 069 BMW 0.75 16-04/24 (1 900) 

 891 055  887 748  945  888 693 MCD 2.875 13-12/2025 (3 307) 

 299 517  299 931  34  299 965 INTNED Var 21-11/25  414 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 501 605  501 688  501 688 ADSGR C0 20-09/24  83 

 107 888  107 563  62  107 624 ACAFP 1.875 16-12/26 (326) 

 798 192  790 692  1 405  792 097 ARION 0.375 21-07/25 (7 500) 

 775 530  772 275  8 136  780 411 ISPIM 3.928 14-09/26 (3 255) 

 802 751  802 068  6 411  808 479 AQUASM1.413 17-06/22 (683) 

 410 200  405 932  849  406 781 CCBGBB0.625 18-04/23 (4 268) 

 637 806  615 663  13 562  629 225 ALPHA 2.5 18-02/23 (22 143) 

 527 050  519 775  11 387  531 162 CLNXSM2.375 16-01/24 (7 275) 

 1 073 954  1 051 080  12 637  1 063 717 BRCORO1.875 15-04/25 (22 874) 

 999 082  998 125  7  998 132 BFCM 0.01 21-03/25 (957) 

 616 186  600 471  8 384  608 855 CHGRID 1.5 15-01/22 (15 715) 

 743 373  740 359  1 726  742 085 MYL 2.25 16-11/2024 (3 015) 

 398 840  406 938  547  407 485 CRHID 0.875 20-11/23  8 098 

 1 211 394  1 208 940  460  1 209 400 DAIGR 0.25 19-11/23 (2 454) 

 315 654  311 939  4 981  316 919 RBS Var 18-03/2025 (3 716) 

 351 166  350 284  287  350 570 BKNG 0.1 21-03/2025 (882) 

 701 180  695 597  1 692  697 289 NYKRE 0.25 20-01/26 (5 583) 

 778 540  756 445  4 101  760 546 ACAFP 2.8 15-10/25 (22 096) 

 102 821  102 619  786  103 404 SOCGEN1.125 20-04/26 (203) 

 1 010 000  1 008 975  789  1 009 764 GS Float 21-04/2024 (1 025) 

 202 763  202 125  466  202 591 BNP Var 19-07/2025 (638) 

 300 660  300 332  180  300 511 NYKRE 0.125 19-07/24 (329) 

 811 392  811 304  287  811 591 CS Float 09/01/23 (88) 

 606 402  607 173  124  607 297 SANTAN Float17-11/24  771 

 300 342  299 958  99  300 057 INTNED Var 19-09/25 (384) 

 1 019 336  1 019 120  325  1 019 445 DT 0.625 17-12/2024 (216) 

 899 944  898 142  436  898 578 BAYNGR 0.05 21-01/25 (1 803) 

 700 000  709 786  438  710 224 FCCER 0.815 19-12/23  9 786 

 1 127 785  1 125 465  1 438  1 126 903 T 3.5 13-12/2025 (2 320) 

 994 122  982 225  1 575  983 800 ABANCA 0.5% 21-09/27 (11 897) 

 599 683  603 414  1 434  604 848 NATUEN0.918 17-09/22  3 731 

 998 235  997 965  997 965 FCABNK 0 21-04/24 (270) 

 710 353  709 608  91  709 698 BNP  Float 17-06/24 (746) 

 707 520  703 143  561  703 704 JYBC Var 20-10/25 (4 377) 

 526 250  506 715  5 433  512 148 HTOGA 2.375 18-07/22 (19 535) 

 204 706  205 534  1 314  206 848 VZ 0.875 16-04/2025  828 

 698 306  701 502  839  702 341 BCHINA0.125 20-01/23  3 196 

 299 778  295 862  234  296 096 NIBCAP 0.25 21-09/26 (3 917) 

 1 038 845  1 029 590  4 771  1 034 361 IBESM 0.875 20-04/25 (9 255) 

 1 062 994  1 055 640  9 825  1 065 465 UCGIM 2.2 20-07/2027 (7 354) 

 1 011 860  1 007 410  1 740  1 009 150 DANBNK 0.5% 19-08/25 (4 450) 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 47 029 891  180 346  46 849 545 (291 700)  51 591  47 089 655 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros EU 

1.5.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 997 570  997 135  2 267  999 402 CAF 0.25 21-02/2026 (435) 

 204 200  202 841  830  203 671 CAF  0.75 18-06/2023 (1 359) 

 1 203 073  3 097  1 199 976 (1 794)  0  1 201 770 Sub-Total:  

1.5.3 - Obrigações diversas 

 614 400  613 830  2 351  616 181 GALPNA1.375 16-09/23 (570) 

 612 210  612 858  1 387  614 245 CNUNZ 1.125 16-10/23  648 

 706 489  702 870  515  703 385 XOM 0.142 20-06/24 (3 619) 

 1 051 554  1 040 620  2 524  1 043 144 WFC 1.375 16-10/26 (10 934) 

 1 428 579  1 424 577  160  1 424 737 BAC Float 09/22/26 (4 002) 

 709 636  710 227  43  710 270 LLOYDS Float17-06/24  592 

 700 000  699 311  147  699 458 WSTP 0.427 21-12/26 (690) 

 913 113  918 072  527  918 599 BACR Float 21-05/26  4 959 

 300 000  300 830  89  300 919 ASABRE0.155 20-10/24  830 

 801 528  800 012  56  800 068 ASABRE 0.01 21-04/24 (1 516) 

 307 110  306 585  1 422  308 007 NGGLN 1 17-07/2024 (525) 

 1 022 742  1 016 970  1 418  1 018 388 BATSLN1.125 17-11/23 (5 772) 

 732 018  721 070  6 039  727 109 ABBV 1.375 16-05/24 (10 948) 

 418 339  414 356  3 077  417 433 BAX 1.3 17-05/2025 (3 983) 

 510 070  505 050  4 384  509 434 MO 1 19-02/2023 (5 020) 

 600 000  596 265  79  596 344 BDX 0.034 08/13/25 (3 735) 

 510 155  511 108  45  511 153 HSBC Float 21-12/26  953 

 503 810  501 665  901  502 566 NGGLN 0.19 20-01/25 (2 145) 

 499 365  505 055  1 151  506 206 EMR 0.375 19-05/24  5 690 

 12 927 643  26 314  12 901 330 (53 459)  13 671  12 941 118 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 

 177 455  178 564  101  178 665 VERSE 6 SEN  1 109 

 178 665  101  178 564  0  1 109  177 455 Sub-Total:  

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

2.2.3 - Obrigações diversas 

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

 0  0  0 (1 344 259)  0  1 344 259 Sub-Total:  

2.3 - Outros Intrumentos de Dívida 

2.3.2 - Papel Comercial 

 399 867  399 880  18  399 898 SONAE CAP 1ªEm  13 

 400 000  400 000  74  400 074 Altri 1ª EM 

 799 972  92  799 880  0  13  799 867 Sub-Total:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.2 - OIC domiciliados num Estado-membro da EU 

 1 835 578  1 889 126  1 889 126 NB Corporate Euro  53 548 

 1 889 126  0  1 889 126  0  53 548  1 835 578 Sub-Total:  

Total  76 885 673  119 931 (1 728 209)  75 277 395  213 440  75 490 835      
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