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1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1. HISTORIAL E OBJETIVO DO FUNDO 

A constituição do Fundo foi autorizada, por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, em 4 de agosto de 2011, por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 30 de 
agosto de 2011. 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do artº 
2º do Regulamento da CMVM nº 2/2015. 

Até 27 de julho de 2017 a denominação do fundo foi ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo 
Mobiliário Aberto” a qual nesta data, após deliberação do Conselho de Administração da CMVM, foi alterada 
passando a denominar-se “EuroBic Brasil – Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto”. 

Em 21 de dezembro de 2019 procedeu-se, nos termos e para os efeitos dos artigos 96.° e seguintes do 
Regulamento da CMVM nº 2/2015, à sua transformação, até esse momento um organismo de investimento 
coletivo alternativo em valores mobiliários (não harmonizado), em organismo de investimento coletivo em 
valores mobiliários (harmonizado) e passando a denominar-se por “EuroBic-Brasil Fundo de Investimento 
Mobiliário Aberto”, adiante designado por “Fundo”. 

A transformação visou a simplificação da política de investimento do Fundo através do reforço dos limites de 
diversificação ao investimento, nomeadamente os previstos na subsecção II da secção I do capítulo II do título II 
do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro 
(“RGOIC”). 

Adicionalmente nesta data o Fundo alterou a periodicidade de cálculo do valor da unidade de participação, que 
até esse momento era semanal, para diário, consequentemente alterando a valorização para efeitos de 
subscrição ou resgate contribuindo decisivamente para o aumento da liquidez do Fundo em benefício dos seus 
participantes. 

O Fundo é administrado pela Heed Capital SGOIC, S.A., anteriormente denominada Dunas Capital – Gestão de 
Activos - SGOIC, S.A. (“sociedade gestora”) e a entidade depositária dos valores mobiliários é o Banco BIC 
Português, S.A. (“depositário”). 

As entidades comercializadoras são a Heed Capital SGOIC, S.A., na sua sede na Rua Alexandre Herculano nº 
25 – 4º andar, em Lisboa, o depositário, Banco BIC Português S.A., na sua sede na Av. António Augusto Aguiar, 
132, em Lisboa, bem como nos seus balcões e centros de empresa, o Best – Banco Electrónico de Serviço 
Total, S.A., nos Centros de Investimento BEST que são agências do Banco BEST e através dos canais de 
comercialização à distância: por Internet através do sítio www.bancobest.pt e por serviço telefónico 707 246 707 
e o Banco Invest, S.A., na sua sede na Av. Engº Duarte Pacheco, Torre 1, 11º andar, em Lisboa, através dos 
seus balcões e através do site www.bancoinvest.pt, para os clientes que tenham aderido a este serviço. 

A gestão da carteira de ativos do Fundo foi, inicialmente, subcontratada pela sociedade gestora à BRZ 
Investimentos Ltda., que é uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e tem sede na Rua 
Leopoldo Couto Magalhães Jr. 758 conj. 52, São Paulo, tendo cessado o contrato com esta entidade em 28 de 
fevereiro de 2018.  

A partir de 1 de março de 2018, a gestão da carteira de ativos do Fundo foi subcontratada à Tagus 
Investimentos Ltda. que é uma sociedade constituída de acordo com a legislação brasileira e tem sede na Praia 
de Botafogo, 300 – Botafogo, Rio de Janeiro. 

Os serviços de gestão de carteira subcontratados consubstanciam-se, principalmente, na escolha dos ativos que 
compõem o património do Fundo. 
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O Fundo tem como principal objetivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos do 
mercado brasileiro, quer de rendimento fixo, quer de rendimento variável, com predominância para os ativos de 
rendimento fixo. Assim, os principais ativos serão obrigações e outros títulos de dívida emitidos por empresas 
brasileiras e títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional Brasileiro.  

A moeda de referência do Fundo é o dólar dos Estados Unidos. 

 

1.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO 

O Fundo investe em obrigações e títulos de dívida de empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, 
podendo, contudo, haver um investimento até 30% do valor líquido global do Fundo em ações ou valores 
mobiliários similares. 

Poderão ser realizados investimentos no mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição 
ao mesmo, através de obrigações, american depositary receipts (ADR’s) e exchange trade funds (ETF’s).  

Apesar da moeda de referência do Fundo ser o dólar americano, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda, 
em reais ou em euros. 

A política de investimento do Fundo será orientada de forma a assegurar, direta ou indiretamente, a 
manutenção, em permanência, de pelo menos dois terços do valor líquido global do Fundo aplicado em 
instrumentos do mercado monetário, títulos de dívida pública e privada, títulos de participação e unidades de 
participação de outros OIC, OEI e ETF’s. 

A sociedade gestora poderá efetuar cobertura de risco cambial quando entender oportuno. 

O Fundo não privilegia, em termos de investimento, setores económicos específicos. 

 

1.3. PERFIL DO INVESTIDOR 

O Fundo destina-se a investidores com tolerância ao risco que assumam uma perspetiva de valorização do seu 
capital no médio/longo prazo e, como tal, estejam na disposição de imobilizar as suas poupanças por um 
período mínimo recomendado de 3 anos. 

 

1.4. BENCHMARK (PARÂMETRO DE REFERÊNCIA) 

O Fundo tem como benchmark a US Dollar Libor 6 Meses + 3,00%. 

A taxa Libor 6 meses é a taxa de juro de referência para o dólar norte-americano utlizada nos mercados 
financeiros e reconhecida como representativa das condições de mercado, fixada diariamente para o prazo de 6 
meses. 
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1.5. POLÍTICA DE EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES E TRANSMISSÃO DE ORDENS 

A sociedade gestora encontra-se sujeita ao dever de assegurar as melhores condições na execução de todas as 
operações, tomando sempre em consideração todos os fatores considerados relevantes para se assegurar o 
melhor resultado possível para o Fundo. 

 

1.6. VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS DO FUNDO 

Os ativos encontram-se valorizados de acordo com as regras de valorimetria estabelecidas no ponto 3.2. do 
Capítulo II do prospeto do Fundo, as quais se encontram descritas na Nota 4 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras. 

 

1.7. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO 

As condições de investimento em vigor são as que seguidamente se apresentam: 

Subscrição inicial 1.500 USD Prazo Liq. Subscrição D+1

Investimentos adicionais 100 USD Prazo Liq. Resgate D+3

Subscrição 0% Gestão Fixa ** 1%

Resgate  ** até 180 dias - 1% Variável ** *

após 180 dias - 0% Depositário ** 0,20%

* 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high watermark , ou seja, quando a rendibilidade
do Fundo exceda na data do seu aniversário, a US Dollar Libor 6 Meses+ 3,00% em cada ano após a constituição do Fundo.

Condições de Investimento em 30 de junho de 2022

Comissões

** Sobre esta comissão recai, desde o dia 1 de janeiro de 2019, imposto de selo à taxa legal em vigor.  

 

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

2.1. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO – PRINCIPAIS TEMAS 

Estados Unidos  

O mercado americano teve o seu mais duro primeiro semestre em muitos anos, com uma queda de 20,57% do 
S&P500. Parte relevante desta destruição de valor é explicada pela acentuada subida das taxas de juro 
americanas com o objetivo de combater o processo inflacionário que se espalhou por todo o mundo e tem sido 
particularmente cruel com a economia americana em função do seu mercado de trabalho apertado com taxas de 
desemprego abaixo de 4%. A taxa de juro a 10 anos saiu da casa de 1,5%aa para mais de 3%aa, causando 
tremores ao redor do mundo e enorme impacto nos mercados emergentes, em geral, que nesse contexto, além 
de já estarem lidando também com suas próprias tensões inflacionárias internas, passaram a ter que gerir os 
impactos do juro americano na desvalorização das suas moedas. 

Este ambiente teve um alvo central que confirma a eterna ciclicalidade dos mercados, as ações de Big Techs 
americanas. Essas ações tinham atingido patamares estelares de valorização no pós pandemia onde se passou 
a contar com um padrão de consumo cada vez mais digital, gerando com isso uma reavaliação positiva de 
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múltiplos para esse segmento de atividade. Porém, passada esta fase o que se viu é que voltamos a uma vida 
relativamente normal – com idas ao shopping center, ao cinema, novamente retomando atividades esportivas 
outdoor - onde aquele crescimento que se projetou não parece ter correspondência com os fundamentos, mas o 
legado inflacionário do pós pandemia, esse sim, veio e ficou, com disrupções nas cadeias logísticas, stress de 
preço em vários ramos das commodities e, por fim, uma reavaliação do padrão produtivo sino-cêntrico que levou 
a um reposicionamento de bases e fornecedores por parte das grandes multinacionais globais com óbvios 
impactos inflacionários num primeiro momento. 

Abaixo observamos o duro impacto desse ambiente nos mercados acionistas americanos e sua contundência 
especial nas FANG companies, onde o índice FANG representa o segmento das Big Techs. 

 

S&P 500 Index Vs NYSE FANG Index 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Europa 

O ambiente económico, anteriormente descrito para os EUA, refletiu-se naturalmente num ambiente global mais 
hostil, que se não se bastasse pelos próprios riscos de ajustes já mencionados, ainda foi agravado com uma 
guerra na Europa entre a Russia e a Ucrânia. Esta guerra tornou-se pimenta no quadro inflacionário pós-Covid 
dado o seu impacto nas cadeias do petróleo e dos alimentos, dois segmentos onde Russia e Ucrânia são 
players muito relevantes.  

Esta situação vem alargando o gap de precificação entre EUA e Europa e causando um brutal descolamento 
entre suas moedas, chegando-se ao nível da paridade entre as duas moedas. Parte disso deve-se à crença da 
maior flexibilidade da economia americana em relação à europeia, onde se espera que o ajuste, tanto de juros 
quanto de lucros corporativios, se dê de forma eficiente e saudável, mas parte importante deve-se às tensões 
energéticas que a Europa passa atualmente em função da guerra na Ucrânia, e temores do impacto que poderá 
ter nas principais indústrias atendendo à expetativa de redução ou corte do fornecimento de gás e até sobre o 
próprio equilíbrio institucional do Euro. 

Isto tem causado impacto na moeda que por sua vez alimenta o quadro inflacionário, mas também agrava as 
tensões sobre o ambiente de fragmentação – situação já observada em tempos da crise dos PIGS – e que agora 
volta à baila com níveis de precificação de risco muito distintos entre os países do norte e do sul da Europa. 
Porém na presente situação, o norte que costuma reagir sempre melhor e servir como coluna de segurança para 
esse tipo de crise, será a região mais afetada pela crise energética – primeiro por estar mais perto do conflito e 
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segundo por ser uma região mais diretemente afetada pelo rigor do inverno e portanto mais dependente do gás 
russo. 

 

  Stoxx Europe 600 Index              

Fonte: Bloomberg 

 

EUR / USD 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Commodities 

As commodities vêm desempenhando um papel central nesta crise, estando aqui o ovo da serpente da inflação. 
Além das múltiplas tensões mencionadas – rupturas de oferta do pós-Covid, guerra entre Russia e Ucrânia 
afetando petróleo, reposicionamento de bases produtivas e fornecedores em nova configuração do regime de 
glabalização em voga nas últimas décadas - tivemos mais um espinho a adicionar a todo este quadro, a agenda 
ESG.  
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Apesar de todos os méritos conceptuais indiscutíveis a agenda ESG, no passado recente, veio sendo 
implementado através do incentivo de investimentos em energia eólica e solar para além de privilegiar o gás em 
detrimento do nuclear e do carvão. O surgimento de uma crise com as atuais características apanhou os 
mercados europeus e o seu setor corporativo desprevenido e com pouca capacidade de reação para 
reestabelecer bases de fornecimento energético em segmentos substitutos, a começar pela nuclear, dada sua 
demora de implantação e reativação. 

A tudo isto acresce também o cada vez mais reduzido volume de novo investimento no aumento de oferta de 
petróleo o que nos parece inevitavelmente conduzir a um choque com características semelhantes ao que se 
observou nos anos 70. 

Isto contribuirá, certamente, para que no futuro, em conjunto com o reposicionamento das cadeias produtivas 
globais e repaginação do regime de globalização monocêntrico que conhecíamos até aqui, permita surgir 
oportunidades para novos nomes e novos players em vários segmentos. A revolução já está em andamento – o 
carro elértico já é uma realidade, as fontes alternativas tipo hidrogênio verde e etanol também já o são – e novos 
atores, no campo do Petróleo, irão surgir como fornecedores alternativos, onde certamente o Brasil merece 
papel de destaque, já superando presentemente a casa dos 3mm BPD de produção de óleo e se aproximando 
em breve da casa dos 4mm.  

 

Oil  

 
Fonte: Bloomberg 
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Ethanol 

 
Fonte: Bloomberg 

 

Ambiente Económico Brasileiro 

Como podemos ver pelo cenário anteriormente descrito, apesar da situação de crise, o ambiente para o Brasil 
parece trazer vários vetores importantes e estruturais de valorização futura dos ativos. Numa combinação 
raríssima de oportunidade transformacional tanto no campo económico, quanto em seu peso relativo em termos 
de destino de fluxos de capitais nesta nova dinâmica global. 

Primeiramente, estamos falando de uma crise de petróleo, onde o Brasil é um grande produtor e exportador. 
Segundo, esta crise trouxe uma nova e acalorada discussão sobre a revisão da matriz energética global e bases 
de fornecimento, onde o Brasil é o líder mundial e a ponta tecnológica em termos de combustão à base de 
etanol. Há ainda a registar que parte importante desta crise, assenta na inflação de alimentos, trazendo inclusivé 
discussões sobre risco de segurança alimentar e, mais uma vez, o Brasil é a maior potência agroalimentar do 
mundo, sendo líder em vários dos principais produtos – soja, café, açúcar, suco de laranja, frango - e com 
segundas e terceiras posições em diversos outros. 

Não obstante ser um beneficiário óbvio da atual crise, outro campo que merece destaque prende-se com  o 
estádio do seu ciclo monetário. O Brasil foi um dos primeiros países a subir a sua taxa de juro que já atingiu um 
nível sensivelmente alto, acima de 13,25%aa, sendo previsível que deverá encerrar seu ciclo na próxima reunião 
prevendo-se que a taxa se situe entre 13,50% e 13,75%. Desta forma é também expectável que o Brasil possa 
ser um dos primeiros países a iniciar o processo de redução de taxa de juro mais à frente. Tendo em vista que 
partimos de um PIB estimado, para este ano, ao redor de 2% e com claras perspetivas de afrouxamento 
monetário passada a fase mais aguda da crise atual, a recuperação do Brasil poderá vir a ser bastante 
interessante. 

Todo este cenário teve necessáriamente impacto nos ativos brasileiros que foram sujeitos a enorme pressão, 
em sintonia com os demais mercados emergentes. De referir que para esta pressão contribuiu também o atual 
ambiente pré-eleitoral que já se vive intensamente (eleição presidencial em outubro 2022). Há no mercado um 
medo de descalabro fiscal com uma eventual vitória do candidato Lula, ex-presidente e representante supremo 
da esquerda local. É fácil perceber isto através da precificação dos bancos públicos listados em bolsa a começar 
pelo próprio Banco do Brasil, negociando perto de 0,5x do seu book value. Mas não apenas esse tipo de 
indicador, como também o juro nominal de longo prazo, a taxa de juro real dos títulos públicos, etc., apontam 
para um enorme grau de tensão e perpetuação de níveis elevados de taxas de juros para os períodos futuros. 
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Dito isto, é importante realçar que a corrida eleitoral tem três possíveis outcomes – Lula ganhar com agenda à 
esquerda, Lula ganhar com agenda ao centro ou Bolsonaro ganhar com agenda à direita. Como se vê o 
mercado já se preparou para o quadro de guinada à esquerda, sendo que nos mandatos iniciais de Lula, nos 
anos 2000, seu início de gestão foi marcado por responsabilidade fiscal e formação técnica de seus quadros 
económicos. Acreditamos que podemos estar diante de situação semelhante em caso de vitória deste candidato. 

Adicionalmente temos também a chance de vitória de Bolsonaro, dado que apenas 8 a 9% de diferença nas 
pesquisas os separam. No caso de vitória de Bolsonaro, uma das primeiras agendas já declaradas seria a 
privatização da Petrobras, seguindo o modelo já executado para a Eletrobras. Isso não apenas geraria um 
choque positivo nos mercados locais, visto o tamanho e a relevância da Petrobras na Bolsa, mas transformaria o 
Brasil na principal fronteira do mundo em termos de investimento privado no setor de óleo. 

Por estas razões, acreditamos que estamos diante de uma situação histórica de oportunidade de 
posicionamento do Brasil e onde a sua posição geopolítica no atual mundo multipolar se alterará para melhor 
diante da atual lógica de nearshoring que se observa nas economias desenvolvidas, privilegiando países que 
sejam democráticos, próximos, confiáveis e com matriz energética limpa – todas as condições folgadamente 
atendidas pelo Brasil. 

 

Taxa Selic X Inflação IPCA 

 
Fonte: Bloomberg 

 

2.2. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO 

Apesar da queda dos mercados e do ambiente hostil, conseguimos superar com folga o desempenho dos 
benchmarks comparáveis. Parte disso deveu-se a movimentos táticos contraindo a exposição em alguns 
momentos do semestre, mas parte relevante também é explicada pelo acerto na posição de Eletrobras, que 
conforme comentado, foi objeto de uma privatização muito bem-sucedida. Isso, a nosso ver, confirma a 
disposição de privatização do atual governo e reforça a nossa confiança, de que numa eventual renovação de 
mandato de Bolsonaro, de facto veremos o início do processo de privatização da Petrobras. 

Entre os ramos recentemente atacados pela agenda de privatizações tivemos também o setor de saneamento, 
onde as participações do governo central no setor começaram a ser vendidas iniciando-se pela CEDAE que 
controla os serviços de água e saneamento do estado do Rio de Janeiro. Adicionalmente novas operações 
parecem estar a ser preparadas, criando-se assim uma enorme nova fronteira de investimentos no setor e com 
entrada de players da maior relevância tais como: Itaúsa – holding que controla o maior banco do Brasil, o Itaú, 
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e a Brookfield, o mega fundo canadiano de private equity com importantes investimentos, no Brasil, em petróleo, 
energia e centros comerciais. 

De ressalvar que o Ibovespa negocia atualmente próximo de um nos menores P/Es de sua série histórica, pelo 
que nos parece que o potencial de valorização é muto relevante. Conforme já anteriormente referido, vários 
setores chaves da Bolsa brasileira estão passando por transformações globais que favorecem o Brasil e isso se 
dá em conjunto com uma robusta agenda de privatizações que caminhou bem no atual governo e pode ser 
escalada para patamares inimagináveis, na hipótese de futura vitória do presidente Bolsonaro nas eleições de 
outubro.  

Este cenário, pelo menos em tese, traz-nos a expetativa de no médio / longo prazo, fazer com que os ativos de 
renda variável saiam de patamares mínimos para patamares máximos. 

 

2.3. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

Em 30 de junho de 2022, o montante do valor líquido do inventário é de 7.736.335 USD, sendo o valor da 
unidade de participação de 132,9227 USD e havendo em circulação 58.201,728 unidades de participação. 

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património do fundo com referência a 30 de junho de 
2022: 

Rubrica Montante

Valores mobiliários $6 861 986

Saldos bancários $833 986

Outros Ativos $71 305

Total Ativos $7 767 277

Passivo $30 942

Valor Líquido do Inventário $7 736 335
 

 

No que se refere às unidades de participação em circulação e seu correspondente valor unitário, de seguida 
apresenta-se quadro com a sua evolução mensal no ano de 2022: 

Mês Valor da UP Nº de UP's
Montante sob 

gestão

janeiro 145,1009 58 604,9610 $8 503 634

fevereiro 141,9510 58 612,9774 $8 320 176

março 149,4552 58 656,6268 $8 766 542

abril 141,9974 58 171,5222 $8 260 207

maio 145,4921 58 152,3148 $8 460 703

junho 132,9227 58 201,7280 $7 736 335  
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O quadro seguinte apresenta a evolução, nos primeiros seis meses do corrente ano e nos cinco anos anteriores, 
do número de unidades de participação em circulação, do valor da unidade de participação e do número de 
participantes: 

30/06/2022 2021 2020 2019 2018 2017

Volume Total sob Gestão $7 736 335 $8 247 085 $15 281 408 $15 259 275 $14 712 161 $12 168 687

Valor das UP's $132,9227 $140,9785 $143,4149 $139,5902 $120,4951 $119,5278

Nº de UP's 58 201,7280 58 498,8633 106 553,7682 109 314,7281 122 097,5359 101 806,2730

Nº Participantes 86 91 93 115 29 15  

 

Desde o início do Fundo o valor da unidade de participação teve a evolução que é descrita pelo gráfico 
seguidamente apresentado: 

 

 

No periodo compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2022 os custos com comissões de gestão e de 
depósito ascenderam respetivamente a 41.361 USD e 8.272 USD. Relativamente aos custos e proveitos do 
Fundo, os mesmos ascenderam ao montante total de 1.018.891 USD e 553.145 USD respetivamente. 

O quadro seguinte apresenta a evolução, nos primeiros seis meses do corrente ano e nos cinco anos anteriores, 
do total de proveitos e custos e comissões de gestão e depósito suportadas: 

30/06/2022 2021 2020 2019 2018 2017

Proveitos (totais) $553 145 $864 574 $3 300 968 $2 862 936 $870 133 $1 299 065

Custos (totais) $1 018 891 $1 287 210 $2 923 391 $503 252 $735 910 $219 209

Comissão de gestão

    - Fixa $41 361 $96 000 $133 988 $163 192 $135 523 $117 847

    - Variável $0 $0 $20 343 $135 880 $0 $0

Comissão de depósito $8 272 $19 200 $26 798 $32 639 $27 105 $23 569

Comissões de transacção $4 893 $19 951 $11 882 $6 014 $5 056 $3 324  
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2.4. RENDIBILIDADES E RISCO HISTÓRICO 

De seguida apresentam-se as medidas de rendibilidade e risco do Fundo: 

Ult. 12 meses 2021 2020 2019 2018 2017

Rendibilidade -11,98% -1,70% 2,74% 15,85% 0,81% 9,74%

Risco 5 4 7 4 4 3
 

 

Acresce referir, dando cumprimento ao disposto no art. 72º do Regulamento nº 2/2015 da CMVM: 

a) a rendibilidade divulgada representa 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); 

b) As rendibilidades apresentadas não incluem comissões de subscrição e/ou resgate e têm como base os 
valores das unidades de participação calculados no último dia de cada ano e/ou semestre, conforme 
aplicável, e apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de 
referência; 

c) As rendibilidades históricas apresentadas são calculadas na divisa em que se encontra denominado o 
Fundo. 

 

2.5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30 DE JUNHO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

Em 30 de junho de 2022 o Fundo não tinha posições em aberto com instrumentos derivados. 

 

 

 

Principais activos em carteira %

AZULB 7 1/4 2026|06|15 6,42%

PRIOBZ 6 1/8 2026|06|09 6,00%

PETBRA 6 3/4 2050|06|03 5,48%

PRUPAR 7 1/2 2031|12|31 5,35%

IShares MSCI Brazil 5,31%

Total 28,55%
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2.7. MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o ano de 2022 foram os que se seguidamente se 
discriminam: 

Rubrica Montante

Rendimento do investimento $226 845

Custos de gestão -$41 361

Custos de depósito -$8 272

Outros encargos, taxas e impostos -$17 909

Custos de negociação -$4 893

Aumento ou diminuição da conta de capital -$510 749

Resultado Líquido -$465 746

Mais ou menos valias de investimento -$621 282

Alteração que afete os ativos e passivos $1 126
 

 

2.8. PERSPETIVAS PARA 2022 

Estamos atualmente, em termos históricos, num ponto de stress que inclusive se mostra pior que o verificado no 
pico da pandemia. No auge da pandemia o quadro de incerteza era incomparavelmente mais grave e adverso 
do que o quadro atual.  

Em primeiro lugar havia a incerteza sobre quando as companhias de alguns ramos iriam reabrir suas portas e 
poder voltar a gerar caixa o que naturalmente poderia conduzir a uma gravíssima crise de crédito, que 
felizmente acabou não acontecendo.  

Presentemente a própria dinâmica do atual quadro inflacionário confirma que as empresas não estão apenas 
gerando caixa em bases saudáveis, como estão conseguindo remarcar e repassar preço, o que garante elevada 
geração de caixa e alta capacidade de solvência para a maioria dos setores.  

Em segundo lugar o medo relevante sobre padrões e dinâmicas de consumo no pós pandemia que poderia 
afetar dramaticamente certas industrias e setores. 

Na prática verificou-se um progressivo regresso à normalidade restaurando-se comportamentos e padrões de 
consumo já amplamente mapeados e conhecidos pelos mercados. 

Diante desse quadro e das claras perspetivas positivas para o Brasil, tanto em termos nominais de valorização 
quanto em termos relativos sobre seus pares emergentes, entramos nesse próximo semestre levemente abaixo 
da carga máxima de equities do Fundo e com a carteira de bonds privilegiando nomes mais ligados à atividade 
doméstica da economia que nos parecem que apresentarão tração mais rapidamente do que o lado externo. De 
tal modo que temos posições atualmente nos setores bancário, locação de veículos, petroquímico e energia no 
ramo de renda fixa além das posições já comentadas de ADRs, onde a Eletrobras segue como principal nome 
do portfolio. 
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2.9. NOTAS FINAIS 

O Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas aos Investidores) bem como o relatório anual e 
semestral encontram-se à disposição de todos os interessados junto da sede da sociedade gestora ou nos 
balcões do depositário. 

 

 

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora 

 

 

________________________________ 
 Joaquim Maria Magalhães Luiz Gomes 

  Presidente 
 

 

_________________________________      _________________________________ 
      Nuno Miguel de Lemos Montes Pinto           Pedro Miguel Fernandes e Fernandes 

Vogal                         Vogal 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 30 de junho de 2022 
(montantes expressos em dólares dos Estados Unidos) 
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A - Composição discriminada da carteira dos organismos de investimento coletivo (OIC)

1. INSTRUMENTOS FINANCEIROS NEGOCIADOS EM MERCADO REGULAMENTADO

1.3 Mercados regulamentados de Estado-membro

1.3.3 Obrigações diversas

AZULB 7 1/4 06/15/26 700.000 70,61% USD 2.115 496.350 6,42%
BEEFBZ 4 3/8 3/18/31 300.000 80,63% USD 3.719 245.612 3,17%
HIDRVS 4.95 02/08/31 400.000 76,95% USD 7.810 315.602 4,08%
ITAU 6 1/8 PERP 400.000 96,23% USD 1.225 386.129 4,99%
BTGPBZ 7 3/4 02/15/29 300.000 100,17% USD 8.719 309.241 4,00%
PETBRA 6 3/4 6/03/50 484.000 87,03% USD 2.450 423.685 5,48%
SIMHBZ 5.2 01/26/31 500.000 77,81% USD 11.122 400.172 5,17%

1.5 Mercados regulamentados de países terceiros

1.5.3 Obrigações diversas

IOCMXW 5 05/07/28 200.000 83,41% USD 1.472 168.300 2,18%
PRIOBZ 6 1/8 6/09/26 500.000 92,47% USD 1.786 464.151 6,00%
UNIGE 8 3/4 10/01/26 350.000 99,30% USD 7.571 355.128 4,59%

1.5.4 Ações

Banco Bradesco SA 95.700 3,26 USD - 311.982 4,03%
Gol Linhas Aereas In 60.000 3,41 USD - 204.600 2,64%
BRF SA 125.000 2,56 USD - 320.000 4,14%
Eletrobras ADR 42.000 8,87 USD - 372.540 4,82%

1.5.10 Outros instrumentos financeiros

IShares MSCI Brazil 15.000 27,39 USD - 410.850 5,31%

1.6 Sistemas de negociação multilateral de países terceiros

1.6.4 Ações

Banco do Brasil SA 50.000 6,36 USD - 318.000 4,11%

2. OUTROS VALORES

2.2 Instrumentos financeiros estrangeiros não negociados em mercado regulamentado

2.2.3 Obrigações diversas

BRSRBZ 5 3/8 1/28/31 400.000 91,32% USD 9.078 374.354 4,84%
MOVIBZ 5 1/4 2/08/31 400.000 77,58% USD 8.283 318.611 4,12%
PRUPAR 7 1/2 12/31/31 451.914 91,62% USD 0 414.021 5,35%
STNE 3.95 06/16/28 400.000 79,50% USD 614 318.622 4,12%

7. LIQUIDEZ

7.1 À vista

7.1.2 Depósitos à ordem

BIC 0% USD 838.713 10,84%
BIC 0% EUR 613 0,01%

9. OUTROS VALORES A REGULARIZAR

9.2 Valores passivos
Valores passivos -22.657  USD -22.657 -0,29%
Valores passivos -8.285  EUR -8.285 -0,11%

B - Valor Líquido Global do OIC: 7.736.335 100,00%

D - Número de Unidades de Participação em Circulação: 58.201,7280

% VLGF

EUROBIC BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

Designação Quantidade Preço unitário Moeda
Juro Decorrido 
(Dólares dos 

Estados Unidos)

Valor Total       
(Dólares dos 

Estados Unidos)
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2021

Ativo bruto Mais-valias Menos-valias Ativo líquido Ativo líquido

CARTEIRA DE TÍTULOS CAPITAL DO FUNDO

21 Obrigações 3 5.623.990 - (699.976) 4.924.014 5.245.737 61 Unidades de participação 1 5.820.173 5.849.886

22 Acções 3 1.692.155 129.603 (294.636) 1.527.122 1.800.060 62 Variações patrimoniais 1 (2.049.748) (2.034.458)

23 Outros títulos de capital 3 494.857 - (84.007) 410.850 364.910 64 Resultados transitados 1 4.431.657 4.854.293

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 7.811.002 129.603 (1.078.619) 6.861.986 7.410.707 66 Resultado líquido do período 1 (465.746) (422.636)

TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 7.736.335 8.247.085

TERCEIROS

411+...+419 Contas de devedores 18 5.340 - - 5.340 9.789 PROVISÕES ACUMULADAS

TOTAL DOS VALORES A RECEBER 5.340 - - 5.340 9.789 481 Provisões para encargos - -

TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS - -

DISPONIBILIDADES

12 Depósitos à ordem 3 833.986 - - 833.986 809.740 TERCEIROS

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 833.986 - - 833.986 809.740 421 Resgates a pagar aos participantes 0 -

423 Comissões a pagar 20 21.684 34.385

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 424+...+429 Outras contas de credores 20 1.003 1.011

TOTAL DOS VALORES A PAGAR 22.687 35.396

51 Acréscimos de proveitos 19 61.993 - - 61.993 49.692

52 Despesas com custo diferido 19 3.972 - - 3.972 11.289 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS 65.965 - - 65.965 60.981 55 Acréscimos de custos 21 8.255 8.737

58 Outras contas transitórias passivas - -

TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 8.255 8.737

TOTAL DO PASSIVO 30.942 44.133

TOTAL DO ATIVO 8.716.293 129.603 (1.078.619) 7.767.277 8.291.217 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 7.767.277 8.291.217

58.201,7280 58.498,8633 132,9227 140,9785

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

2022DESIGNAÇÃO

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de junho de 2022.

Número total de unidades de participação em circulação Valor unitário da unidade de participação

2021

CAPITAL E PASSIVOATIVO

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

DESIGNAÇÃOCÓDIGO
2022

CÓDIGO

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas Notas
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OPERAÇÕES CAMBIAIS OPERAÇÕES CAMBIAIS

911 À vista (Spot) - - 911 À vista (Spot) - -

OPERAÇÕES SOBRE TAXA DE JURO OPERAÇÕES SOBRE TAXA DE JURO

925 Futuros - - 925 Futuros - -

OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES

935 Futuros - - 935 Futuros - -

TOTAL DE DIREITOS - - TOTAL DAS RESPONSABILIDADES - -

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES SOBRE TERCEIROS

BALANÇOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Montantes expressos em euros)

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

DESIGNAÇÃO Notas 2022 2021

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de junho de 2022.

CÓDIGO DESIGNAÇÃO Notas 2022 2021 CÓDIGO
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CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Comissões e taxas Juros e proveitos equiparados

722+723 Da carteira de títulos e outros ativos 4.893 10.037 812+813 Da carteira de títulos e outros ativos 175.192 224.277

724+...+728 Outras, de operações correntes 56.705 94.489 811+814+817+818 Outros, de operações correntes - -

Perdas em operações f inanceiras Rendimentos de títulos e outros ativos

732+733 Na carteira de títulos e outros ativos 945.661 562.632 822+...+824/5 Da carteira de títulos e outros ativos 51.654 46.244

731+738 Outras, de operações correntes 749 509 Ganhos em operações f inanceiras

739 Em operações extrapatrimoniais 46 66 832+833 Na carteira de títulos e outros ativos 324.630 568.348

Impostos 831+838 Outros, em operações correntes 543 185

7411+7421 Impostos sobre o rendimento 9 6.623 3.070 839 De operações extrapatrimoniais - 8

7412+7422 Impostos indiretos 9 4.076 6.278 Reposição e anulação de provisões

Provisões do período 851 Provisões para encargos - -

751 Provisões para encargos

77 Outros custos e perdas correntes 139 174 87 Outros proveitos e ganhos correntes - 0

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1.018.891 677.255 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 552.019 839.061

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

788 Outros custos e perdas eventuais - - 883 Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 1.126 2.221

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) - - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.126 2.221

66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0) - 164.028 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0) 465.746 -

TOTAL 1.018.891 841.283 TOTAL 1.018.891 841.283

(8x2/3/4/5)-(7x2/3) Resultados da carteira de títulos (399.078) 266.200 D-C Resultados eventuais 1.126 2.221

8x9-7x9 Resultados das operações extrapatrimoniais (46) (59) B+D-A-C+74 Resultados antes de imposto sobre o rendimento (455.047) 173.376

B-A Resultados correntes (466.872) 161.806 B+D-A-C+7411/8+7421/8 Resultado líquido do período (465.746) 164.028

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

CUSTOS E PERDAS

O Anexo faz parte integrante do balanço em 30 de junho de 2022.

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021

CÓDIGO 2021DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 20222022 NotaNota 2021

PROVEITOS E GANHOS
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2022 2021

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:
Subscrições de unidades de participação 55.253 104.000
Comissões de unidades de participação - -

Pagamentos
Resgates de unidades de participação (100.256) (6.893.217)

Fluxo das operações sobre as unidades do OIC (45.004) (6.789.217)

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ATIVOS

Recebimentos:
Venda de títulos 1.994.758 9.709.369
Reembolso de títulos e outros ativos 2.522 529.498
Rendimento de títulos e outros ativos 56.103 62.907
Juros e proveitos similares recebidos 162.891 286.628
Outros recebimentos relacionados com a carteira 7.317 2.221

Pagamentos:
Compra de títulos (2.069.590) (4.866.465)
Comissões de corretagem (1.428) (6.586)
Outras taxas e comissões (3.465) (3.451)
Outros pagamentos relacionados com a carteira - (5.604)

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros ativos 149.109 5.708.517

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos
Operações cambiais 543 192

Pagamentos
Operações cambiais (794) (575)

Fluxo das operações a prazo e de divisas (251) (382)

OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

Pagamentos:
Comissão de gestão (55.422) (51.126)
Comissão de depósito (8.660) (7.195)
Impostos e taxas (8.181) (7.692)
Outros pagamentos correntes (7.344) (16.533)

Fluxo das operações de gestão corrente (79.608) (82.545)

Disponibilidades no início do período 809.740 1.688.159

Saldo dos f luxos de caixa do período 24.246 (1.163.628)

Disponibilidades no fim do período 833.986 524.532

O Contabilista Certif icado O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS DE SEIS MESES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

O Anexo faz parte integrante da demonstração dos f luxos de caixa o período de seis meses findo em 30 de junho de 2022.
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INTRODUÇÃO 

A constituição do “EuroBic - Brasil - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto” (adiante igualmente designado por 
“Fundo”), foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
de 4 de agosto de 2011, tendo iniciado a sua atividade em 30 de agosto de 2011. 

O Fundo constituiu-se como um Fundo Especial de Investimento Aberto, não harmonizado, tendo desde o dia 9 
de setembro de 2013 assumido a forma de Fundo de Investimento Alternativo Aberto nos termos do nº 2 do 
artigo 2º do Regulamento da CMVM nº 2/2015.  

Até 27 de julho de 2017 a denominação do fundo foi ”Banco BIC-Brasil - Fundo de Investimento Alternativo 
Mobiliário Aberto” a qual nesta data, após deliberação do Conselho de Administração da CMVM, foi alterada 
passando a denominar-se “EuroBic Brasil – Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto”, adiante 
designado por “Fundo”. 

Em 21 de dezembro de 2019, a CMVM aprovou, nos termos e para os efeitos dos artigos 96.° e seguintes do 
Regulamento da CMVM nº 2/2015, o processo de transformação do Fundo em organismo de investimento 
coletivo em valores mobiliários (harmonizado), passando este a denominar-se por “EuroBic - Brasil - Fundo de 
Investimento Mobiliário Aberto”. 

É um Fundo, constituído por tempo indeterminado, e tem como principal objetivo proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira de ativos do mercado brasileiro, de rendimento fixo e variável, com 
predominância para os ativos de rendimento fixo. Os principais ativos serão obrigações e títulos de dívida de 
empresas brasileiras e do Tesouro Nacional Brasileiro, podendo, contudo, haver um investimento até 30% do 
valor líquido global do Fundo em ações ou valores mobiliários similares. Poderão ser realizados investimentos no 
mercado brasileiro ou fora do mercado brasileiro, mas com exposição ao mesmo, através de obrigações, 
American depositary receipts (ADRs) e Exchange-trade funds (ETFs). Apesar da moeda de referência do Fundo 
ser o dólar dos Estados Unidos, os ativos podem ser adquiridos nessa moeda, em reais ou em euros. 

O Fundo é administrado, gerido e representado pela Heed Capital SGOIC, S.A., anteriormente, com a 
denominação de Dunas Capital - Gestão de Activos – SGOIC, S.A. (Sociedade Gestora). As funções de Banco 
depositário são exercidas pelo Banco BIC Português, S.A. (EuroBIC). 

 

BASES DE APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações com base nos 
registos contabilísticos do Fundo, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal para os Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários. 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano de Contas dos Organismos de 
Investimento Coletivo, estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. As notas cuja numeração 
se encontra ausente não são aplicáveis, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 
demonstrações financeiras anexas.  
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1. CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo está formalizado através de unidades de participação, com características iguais e 
sem valor nominal, as quais conferem aos seus titulares o direito de propriedade sobre os valores do 
Fundo, proporcionalmente ao número de unidades que representam. O valor da unidade de participação 
para efeitos de constituição do Fundo foi de cem dólares dos Estados Unidos. 

O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição e de resgate é o valor da unidade de 
participação que vier a ser apurado no fecho do dia do pedido e divulgado no dia seguinte (até 21 de 
dezembro de 2019, era o valor que fosse apurado na avaliação semanal do Fundo imediatamente seguinte 
ao dia do pedido), pelo que o mesmo é efetuado a preço desconhecido. 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 
foi o seguinte: 

Valor
Diferença Resultado Número de unitário da

Valor para o valor Resultados líquido do unidades de unidade de
base base transitados período Total participação participação

Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.849.886 (2.034.458) 4.854.293 (422.636) 8.247.085 58.498,8633 140,9785

Subscrições 38.386 16.867 - - 55.253  383,8613 -
Resgates (68.100) (32.157) - - (100.256) (680,9966)       -
Transferências - - (422.636) 422.636 - -                      -
Resultado líquido do período - - - (465.746) (465.746) - -

Saldos em 30 de junho de 2022 5.820.173 (2.049.748) 4.431.657 (465.746) 7.736.335 58.201,7280 132,9227
 

O valor líquido global do Fundo, o valor de cada unidade de participação e o número de unidades de 
participação em circulação no final de cada mês, do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, 
foram os seguintes: 

Valor líquido Valor da Número de unidades de
Ano Meses global do Fundo unidade de participação participação em circulação

2022 Junho 7.736.335 132,9227 58.201,7280
Maio 8.460.703 145,4921 58.152,3148
Abril 8.260.852 141,9974 58.171,5222

Março 8.766.542 149,4552 58.656,6268
Fevereiro 8.320.176 141,9510 58.612,9774
Janeiro 8.503.634 145,1009 58.604,9610  

Em 30 de junho de 2022, o número de participantes em função do valor líquido global do Fundo 
apresentava o seguinte detalhe: 

2022
Superior a 25% 2
Entre 0,5% e 2% 2
Até 0,5% 82
Total de participantes 86
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3. CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2022 é apresentado no Anexo I. 

O movimento ocorrido na rubrica de disponibilidades durante o período de seis meses findo em 30 de junho 
de 2022 foi o seguinte: 

Depósitos à 
ordem

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.688.159

.   Aumentos 16.697.424

.   Reduções (17.575.844)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 809.740

.   Aumentos 24.246

.   Reduções -

Saldos em 30 de junho de 2022 833.986
 

Em 30 de junho de 2022, os depósitos à ordem estavam domiciliados junto do EuroBIC e eram 
essencialmente denominados em dólares dos Estados Unidos. 

 

4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As políticas contabilísticas mais significativas, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras, 
foram as seguintes: 

a) Especialização 

O Fundo regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização, sendo 
reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento do seu recebimento ou 
pagamento. 

Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Despesas com custo 
diferido” (Nota 19), atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efetuada apenas a partir 
da data de aquisição dos respetivos títulos. 

 

b) Reconhecimento de juros de aplicações 

Os juros das aplicações são reconhecidos na demonstração dos resultados do período em que se 
vencem, independentemente do momento em que são recebidos na rubrica “Juros e proveitos 
equiparados”. 

c)  Rendimento de títulos 

A rubrica de rendimento de títulos e outros ativos corresponde a dividendos, os quais são registados 
na demonstração dos resultados do período em que são atribuídos pelo emitente. 
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d) Carteira de títulos 

As compras de títulos são registadas, na data de transação, pelo seu valor efetivo de aquisição. 

Os valores mobiliários em carteira são avaliados ao seu valor de mercado, ou presumível de mercado, 
de acordo com as seguintes regras: 

i) Os valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados regulamentados são 
valorizados diariamente com base na última cotação disponível no momento de referência. 
Caso não exista cotação nesse dia, utiliza-se a última cotação de fecho conhecida, desde 
que a mesma se tenha verificado nos últimos quinze dias; 

ii) Os valores representativos de dívida não cotados ou cujas cotações não sejam consideradas 
representativas do seu presumível valor de realização são valorizados com base no valor 
médio das ofertas de compra e de venda firmes ou, na impossibilidade da sua obtenção, ao 
valor médio das ofertas de compra e venda difundidas através de sistemas internacionais de 
informação de cotações, tais como, a Bloomberg (até 21 de dezembro de 2019 estes ativos 
eram valorizados com base no valor de ofertas de compra firmes ou, na impossibilidade da 
sua obtenção, ao valor de ofertas de compra “BID” difundidas através dos mesmos sistemas 
internacionais de informação de cotações). Alternativamente, a cotação pode ser obtida 
através de modelos teóricos de avaliação de obrigações; e 

iii) Os outros valores representativos de dívida de curto prazo, na falta de preços de mercado, 
são valorizados com base no reconhecimento diário do juro inerente à operação. 

As mais ou menos-valias líquidas apuradas de acordo com os critérios de valorização descritos 
anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício 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. 

e)  Valorização das unidades de participação 

Até 21 de dezembro de 2019, o valor de cada unidade de participação era calculado semanalmente, 
no segundo dia útil de cada semana dividindo o valor líquido global do Fundo pelo número de 
unidades de participação em circulação. Para efeitos exclusivos de obtenção de um valor da unidade 
de participação no final de cada ano civil, era calculado um valor da unidade de participação no último 
dia de cada ano civil, sendo que tal valor não tinha qualquer relevância para efeitos de subscrições e 
resgates do Fundo, exceto no caso de essa data coincidir com o segundo dia útil de cada semana. 

Após 21 de dezembro de 2019, o valor da unidade de participação passou a ser calculado 
diariamente. 

O valor líquido global do Fundo corresponde ao somatório das rubricas de unidades de participação, 
variações patrimoniais, resultados transitados e resultado líquido do exercício.  

A rubrica "Variações patrimoniais" resulta da diferença entre o valor de subscrição ou resgate 
relativamente ao valor base da unidade de participação na data de subscrição ou resgate, 
respetivamente.  
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f)  Comissão de gestão 

A comissão de gestão corresponde à remuneração da sociedade responsável pela gestão do 
património do Fundo. De acordo com o regulamento de gestão do Fundo, esta comissão apresenta 
uma componente fixa calculada semanalmente, por aplicação de uma taxa anual de 1,00% sobre o 
valor líquido global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada trimestralmente, e uma componente 
variável de 20% a incidir sobre a valorização positiva do Fundo face ao benchmark com high water 
mark. Esta comissão é devida quando a rendibilidade do Fundo exceda na data do seu aniversário, a 
US Dollar Libor 6 Meses + 3,00% em cada ano após a constituição do Fundo. 

Caso a rendibilidade não seja atingida num determinado período, não havendo direito à cobrança da 
comissão de performance, no período seguinte esta será apurada relativamente ao objetivo traçado, 
acrescentando-lhe ainda a obrigatoriedade de recuperar a diferença para o objetivo não alcançado no 
período anterior e assim sucessivamente. 

Cada uma das entidades comercializadoras poderá ser remunerada através de uma repartição parcial 
da comissão de gestão, a qual será determinada em função dos serviços prestados, situada entre 
[30% e 50%] do valor total da comissão de gestão. 

A comissão de gestão é registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras, de operações correntes” 
da demonstração dos resultados, por contrapartida da rubrica “Comissões a pagar” do balanço. 

Em 30 de junho de 2022, a rentabilidade do Fundo, com referência à data do último aniversário do 
Fundo, era inferior à do benchmark pelo que não foi calculada comissão de performance, para o 
período decorrido entre 31 de agosto de 2021 e 30 de junho de 2022. 

A comissão de performance será devida em cada ano, na data de aniversário do Fundo, em 31 de 
agosto, caso a rendibilidade acumulada do Fundo seja superior à do benchmark nessa data. 

g)  Comissão de depósito 

A comissão de depósito corresponde à remuneração do banco depositário. De acordo com o 
regulamento de gestão do Fundo, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação de uma taxa 
anual de 0,20% sobre o valor líquido global do Fundo, sendo a sua liquidação efetuada 
trimestralmente. 

A comissão de depósito é registada 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 

A taxa de supervisão devida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários constitui um encargo do 
Fundo, sendo calculada por aplicação de uma taxa sobre o valor líquido global do Fundo no final de 
cada mês e registada na rubrica “Comissões e taxas – Outras de operações correntes”.  

Até 21 de dezembro de 2019, a taxa mensal aplicável ao Fundo era de 0,0026%, com um limite 
mensal mínimo e máximo de 200 euros e 20.000 euros, respetivamente. 

Após 21 de dezembro de 2019, com a alteração para fundo harmonizado, a taxa aplicável passou a 
ser 0,0012%, com um limite mensal mínimo e máximo de 100 euros e 10.000 euros, respetivamente. 
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Sobre a taxa de supervisão, acresce a majoração, ao abrigo da Portaria n.º 342-A/2016, de 29 de 
dezembro, e do artigo 35.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo Decreto-Lei 
n.º 125/2014, de 18 de agosto. 

i)  Operações em moeda estrangeira  

Os ativos e passivos não denominados em dólares dos Estados Unidos são convertidos para dólares 
dos Estados Unidos com base no câmbio indicativo para as operações à vista (fixing) divulgado pelo 
Banco de Portugal na data de encerramento do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da 
reavaliação cambial são registados como proveitos e custos do período, respetivamente. 

 

9. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

O regime fiscal aplicável aos organismos de investimento coletivo, incluindo dos fundos de investimento 
mobiliário (Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de janeiro), assenta num método de tributação dos rendimentos “à 
saída”, ou seja, a tributação é essencialmente na esfera dos participantes.  

Os fundos de investimento mobiliário são sujeitos à taxa geral de IRC sobre o seu resultado líquido, 
expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos associados) de capitais, prediais e mais-valias, 
tal como qualificados para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, com exclusão 
dos provenientes de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada por portaria do membro do Governo 
responsável pela área das finanças. 

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os rendimentos, incluindo 
descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras comissões que revertam para os fundos de 
investimento mobiliário, bem como os gastos não dedutíveis previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC. 

Este regime apresenta uma taxa de 0,0125%, em sede de Imposto do Selo, incidente sobre o valor líquido 
global dos organismos de investimento coletivo que não invistam exclusivamente em instrumentos do 
mercado monetário e depósitos (taxa de 0,0025% nos organismos que invistam exclusivamente nestes 
produtos financeiros). 

A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, veio estabelecer que a partir de 1 de janeiro de 2019 as comissões 
de gestão e depósito suportadas pelo Fundo estão sujeitas a Imposto do Selo à taxa de 4%. 

Em 30 de junho de 2022, a rubrica da demonstração dos resultados “Impostos” apresentava a seguinte 
composição:  

2022

Impostos sobre o rendimento - Impostos pagos no estrangeiro:
. Dividendos 6.623

Impostos indiretos pagos em Portugal - Imposto do Selo 4.076

10.699
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11. EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL  

Em 30 de junho 2022, o Fundo detinha depósitos à ordem no montante de 613 dólares dos Estados 
Unidos, expressos em euros. 

Nesta data, não existem operações de cobertura de risco cambial em aberto. 

 

12. EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Em 30 de junho de 2022, os prazos residuais até à data de vencimento dos ativos com taxa de juro fixa 
apresentavam a seguinte composição (inclui juros corridos): 

Valor de balanço
Maturidade 2022

De 3 a 5 anos 1.315.629
De 5 a 7 anos 796.163
Superior a 7 anos 2.878.186
Total 4.989.979

 

 

13. COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES 

Em 30 de junho de 2022, a composição da carteira de ações é apresentada no Anexos I. Naquela data, o 
Fundo não detinha posições de cobertura em aberto de contratos de futuros de cotações. 

 

15. ENCARGOS IMPUTADOS 

Os encargos imputados ao Fundo no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, apresentam o 
seguinte detalhe: 

Encargos Valor %VLGF

Comissão de gestão fixa 43.016 0,52%

Comissão de depósito 8.603 0,10%

Taxa de supervisão 612 0,01%

Custos de auditoria 6.460 0,08%

Imposto do selo dos OICVM 2.037 0,02%

Outros custos correntes 139 0,00%
Total 60.866

Valor médio líquido global do Fundo 8.323.537
Taxa de encargos correntes (TEC) 0,73%

2022
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Nos termos do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 12 de junho, 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. 

 

18. TERCEIROS - ATIVO  

O saldo desta rubrica apresenta o montante a receber resultante dos dividendos de acções e ETF 
atribuídos em junho de 2022 e cuja liquidação financeira ocorreu na primeira quinzena de julho de 2022. 

 

19. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ATIVO  

Em 30 de junho de 2022, estas rubricas têm a seguinte composição: 

2022
Acréscimos de proveitos:
. Juros da carteira de títulos 61.993

Despesas com custo diferido:
. Juros da carteira de títulos 3.972

65.965
 

20. TERCEIROS - PASSIVO 

Em 30 de junho de 2022, estas rubricas têm a seguinte composição: 

2022
Comissões e taxas a pagar:
. Comissão de gestão (9.986)
. Custos de auditoria (6.970)
. Taxa de supervisão (312)
. Comissão de depósito (4.416)

(21.684)

. Imposto do Selo (1.003)
(1.003)

(22.687)
 

Em 30 de junho de 2022, as rubricas “Comissão de gestão” e “Comissão de depósito” incluem o valor das 
comissões a pagar e o Imposto do Selo à taxa legalmente em vigor. 
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21. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO 

Em 30 de junho de 2021, esta rubrica tem a seguinte composição: 

Acréscimos de custos: 2022
. Comissão de gestão fixa 6.879
. Comissão de depósito 1.376

8.255  

Em 30 de junho de 2022, as rubricas “Comissão de gestão fixa” e “Comissão de depósito” referem-se às 
comissões de gestão e de depósito e Imposto do selo à taxa legalmente em vigor, do mês de maio de 
2022, as quais foram liquidadas pelo Fundo no 2.º semestre de 2022. 

 

22. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 Em conformidade com o artigo 161.º da Lei 16/2015, de 24 de fevereiro, não ocorreram erros de 
valorização nos seis meses findos em 30 de junho de 2022.  

 

23. NOTAS FINAIS 

Por fim informamos todos os interessados que o Prospeto, o IFI (Informações Fundamentais destinadas 
aos Investidores) bem como o relatório anual e semestral encontram-se à disposição junto da sede da 
sociedade gestora ou nos balcões do depositário. 
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ANEXO I 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Montantes expressos em dólares dos Estados Unidos)

Custo de Mais Menos Valor de Juro Valor de 
aquisição valias valias mercado corrido balanço

Valores Mobiliários Cotados
Mercado de Bolsa de Estados Membros UE 

Obrigações diversas:
AZULB 7 1/4 06/15/26 633.350 - (139.115) 494.235 2.115 496.350
BEEFBZ 4 3/8 3/18/31 285.000 - (43.107) 241.893 3.719 245.612
HIDRVS 4.95 02/08/31 379.140 - (71.348) 307.792 7.810 315.602
ITAU 6 1/8 PERP 398.050 - (13.146) 384.904 1.225 386.129
BTGPBZ 7 3/4 02/15/29 327.000 - (26.478) 300.522 8.719 309.241
PETBRA 6 3/4 6/03/50 485.759 - (64.524) 421.235 2.450 423.685
SIMHBZ 5.2 01/26/31 422.000 - (32.950) 389.050 11.122 400.172

2.930.299 - (390.668) 2.539.631 37.160 2.576.790

Mercado de Bolsa de Estados Não Membros UE 
Obrigações diversas:

IOCMXW 5 05/07/28 178.000 - (11.172) 166.828 1.472 168.300
PRIOBZ 6 1/8 6/09/26 498.747 - (36.382) 462.365 1.786 464.151
UNIGE 8 3/4 10/01/26 381.313 - (33.756) 347.557 7.571 355.128

1.058.060 - (81.310) 976.750 10.830 987.580

Acções:
Banco Bradesco SA 332.497 - (20.515) 311.982 - 311.982
Gol Linhas Aereas In 383.358 - (178.758) 204.600 - 204.600
BRF SA 415.363 - (95.363) 320.000 - 320.000
Eletrobras ADR 275.286 97.254 - 372.540 - 372.540

1.406.504 97.254 (294.636) 1.209.122 - 1.209.122

Outros valores mobiliários:
IShares MSCI Brazil 494.857 - (84.007) 410.850 - 410.850

Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros UE 
Acções:

Banco do Brasil SA 285.652 32.348 - 318.000 - 318.000

Outros Valores
Valores mobiliários estrangeiros não cotados

Obrigações diversas:
BRSRBZ 5 3/8 1/28/31 399.680 - (34.404) 365.276 9.078 374.354
MOVIBZ 5 1/4 2/08/31 399.900 - (89.572) 310.328 8.283 318.611
PRUPAR 7 1/2 12/31/31 501.851 - (87.830) 414.021 - 414.021
STNE 3.95 06/16/28 334.200 - (16.192) 318.008 614 318.622

1.635.631 - (227.998) 1.407.633 17.976 1.425.609

7.811.002 129.603 (1.078.619) 6.861.986 65.965 6.927.951

 

 

 

 

 










