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1. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO

1.1. Objetivo e política de investimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dívida pública e de empresas.

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

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

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

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

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

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

regulamentarmente aplicáveis.

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

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

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

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

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

1.2. Perfil do investidor

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

expectativas de valorização do investimento realizado, numa perspetiva de médio prazo, 

com período mínimo de investimento recomendado de 2 anos.
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1.3. Risco associado ao investimento

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

constituem a carteira de investimentos do Fundo.

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

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

suas responsabilidades com juros e nominal.

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

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

incorrer em custos elevados para transformar em moeda um dado instrumento 

financeiro;

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

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

que falham;

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

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

instrumento derivado;

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

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

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

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

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

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

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

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

tempo e consequentemente o valor do investimento.

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

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

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

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

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

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

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

impactos adversos nos fatores de sustentabilidade (e consequentemente no desempenho 

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

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

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

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

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

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

de uma pontuação/classificação ESG. 

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

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

objetivo explícito investimentos sustentáveis nem promove ativamente características 

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

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

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

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

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO

O primeiro de semestre de 2021, apresentou dinâmicas interessantes nos mercados de 

dívida. Por um lado, os spreads de crédito estiveram em trajetória permanente de 

estreitamento, por outro a dívida governamental de referência – alemã e americana, 

apresentou-se bastante volátil.

O principal tópico de relevância para os mercados deixou de ser o “COVID” passando a 

ser a “inflação”. Após vários anos de política monetária expansionista, as ajudas 

governamentais recentes à economia devido ao COVID e a disrupção nas cadeias de 

produção a nível global, os participantes de mercado começam a questionar-se em 

relação à inflação futura. 

Ao longo do semestre, as taxas governamentais em mercado secundário subiram, 

refletindo tanto as expectativas de inflação futura como a potencial redução de programas 

de compras por parte dos bancos centrais. Não obstante, os spreads de crédito 

continuaram a estreitar – com destaque para a dívida subordinada e High Yield – devido 

à escassez de yield e de obrigações disponíveis em mercado (dadas as compras 

incessantes por parte dos bancos centrais). Contudo, o efeito negativo da taxa foi superior 

ao efeito positivo de estreitamento de spreads levando a que o Fundo, exposto a 

obrigações de curto prazo a taxas de juro muito baixas e/ou negativas, se ressentisse na 

sua rentabilidade tanto pela componente de valorização como pela de carry negativo.

O Fundo reduziu a duração da sua carteira em obrigações bancárias Senior Non-
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Preferred, dados os baixos spreads e o efeito de taxa, aumentou a exposição à dívida 

pública espanhola e italiana, dado o baixo custo de oportunidade face ao crédito 

corporativo e manteve elevados níveis de liquidez disponíveis para investir no mercado 

caso surjam níveis de entrada mais interessantes.

Daqui em diante, teremos uma economia mais forte, com empresas mais sólidas e menor 

risco de crédito que terá um efeito positivo nos spreads e uma redução dos programas 

de compras dos bancos centrais que, naturalmente, terá o efeito contrário para os 

spreads. Na nossa perspetiva, os bancos centrais continuarão bastante ativos no 

mercado, pelo menos nos próximos meses, mas as dúvidas num prazo mais alargado 

persistem. Dado, o baixo custo de oportunidade de tomar risco nos fundos de curto prazo,

o Fundo manterá uma estratégia de investimento conservadora, alicerçada em dívida

pública periférica de curto prazo e em divida corporativa de emitentes de elevada 

qualidade de crédito.

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

30/06/2021 2020 2019 2018

Comissões de Gestão €171 645 €270 756 €263 470 €254 850

 Comissões de Gestão Fixa €171 645 €270 756 €263 470 €254 850

     Comissões de Gestão Variável - - - -

Comissões de Depósito €18 125 €33 146 €32 934 €31 856

Comissões de Carteira de Titulos €25 €101 €252 €308

Comissões de Operações Extrapatrimoniais €430 €107 - €757

Taxa de Supervisão €5 603 €9 640 €9 560 €9 157

Outras Comissões €4 590 €10 263 €9 769 €8 807

Taxa de Auditoria €2 141 €4 090 €4 674 €4 674

Taxa Geral de Custos €107 €215 €234 €234

Comissões suportadas pelos participantes - - - -

        Comissões de Subscrição - - - -

        Comissões de Resgate - - - -

Proveitos €1 108 391 €7 132 950 €4 386 653 €2 456 388

Custos €1 254 136 €6 885 659 €2 728 992 €3 217 195

Valor Líquido Global do Fundo €72 362 311 €67 580 550 €69 719 610 €62 156 200

2.1. Valor em 30 de junho de 2021

O Fundo atingiu, a 30 de junho de 2021, um valor líquido global de 72.362.311 Euros. A 

esta data o valor da unidade de participação era de 7,9875 Euros, a que corresponde 
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uma valorização anualizada desde o início do Fundo de 1,99% líquida de impostos e 

comissões de gestão e de depositário. 

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 30 de junho de 2021:

Rubrica Montante (euros)

Valores Mobiliários 59 283 357

Saldos Bancários 11 072 185

Outros Ativos 7 004 804

Total ativos 77 360 346

Passivo (4 998 035)

Valor Líquido do Inventário 72 362 311

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

30/06/2021 7,9875 9 059 494,39
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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 Últimos 12 meses 2,77% 2
2015 0.13% 2 Desde Início 1,99% 2
2016 1,15% 1

2.4. Composição da carteira de aplicações em 30 de junho de 2021 e movimentos 

ocorridos nos títulos durante o primeiro semestre de 2021

82,23%

17,77%

Composição da Carteira

Obrigações

Liquidez

1 As Rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades 

de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

Estas rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento tivesse sido efetuado durante o período de referência indicado e têm como 

base os valores das unidades de participação calculados no último dia do ano e/ou semestre, conforme aplicável. 

As rendibilidades apresentadas não são líquidas de eventuais comissões de subscrição e resgate, aplicando-se as comissões em vigor na 

altura da subscrição e/ou resgate.

2 O nível de risco varia consoante os seguintes intervalos de volatilidade: Classe de Risco 1 [0% - 0,5%], Classe de Risco 2 [0,5% - 2%], 

Classe de Risco 3 [2% - 5%], Classe de Risco 4 [5% - 10%], Classe de Risco 5 [10% - 15%], Classe de Risco 6 [15% - 25%] e Classe de 

Risco 7 [> 25%]. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI e prospeto.
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No final do primeiro semestre de 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 81,88% 76,59%
América do Norte 13,30% 12,44%

Communications 1,00% 0,94%
Consumer Cyclical 0,57% 0,53%
Consumer Non-cyclical 3,27% 3,05%
Financial 2,55% 2,39%
Healthcare 3,05% 2,85%
Industrial 1,40% 1,31%
Energy 0,98% 0,91%
Technology 0,49% 0,45%

Ásia 5,86% 5,48%

Basic Materials 1,82% 1,71%
Consumer Cyclical 0,70% 0,65%
Consumer Non-cyclical 1,53% 1,43%
Financial 0,97% 0,91%
Utilities 0,84% 0,79%

Europa 57,57% 53,85%

Basic Materials 1,55% 1,45%
Communications 3,29% 3,08%
Consumer Cyclical 4,88% 4,57%
Consumer Non-cyclical 0,00% 0,00%
Financial 27,25% 25,49%
Government/ public sector 9,51% 8,90%
Healthcare 2,22% 2,07%
Industrial 2,03% 1,90%
Utilities 6,83% 6,39%

Global 4,29% 4,01%
Government/ public sector 1,67% 1,56%
Diversified 2,62% 2,45%

Oceania 0,86% 0,80%
Communications 0,86% 0,80%

A.2 OutrosTítulos 0,35% 0,33%
Europa 0,35% 0,33%

Financial 0,35% 0,33%

Durante o primeiro semestre 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 20 419 200 20 430 300 
Obrigações 72 066 387 67 223 868 
Opções
Papel Comercial
Unidades de Participação 997 570 510 135 
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3. INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS

FINANCEIROS DERIVADOS

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

seu valor líquido global.

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adota 

a abordagem baseada no método dos compromissos. 

4. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO

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

critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado

regulamentado:

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

cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado

regulamentado, serão avaliados ao preço disponível no momento de referência

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

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

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

preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente transacionado pela

entidade gestora;

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
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especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea 

anterior.

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea:

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

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

21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela

gestão; 

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

referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação

sejam conhecidos.

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

aplicação de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos 

mercados financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados 

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

descontados e dos múltiplos;

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

de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, será

considerado o preço de referência do dia a que respeita a valorização,

considerando o disposto na alínea a) do presente número;

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

critérios para a valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercado

regulamentado:

a) Para a valorização das Ações e Instrumentos representativos de dívida (e.g.

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

negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor

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

obtenção:

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

financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em

causa se enquadram, através dos meios de informação especializados,

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

apresentem em condições normais de mercado, nomeadamente tendo

em vista a transação do respetivo instrumento financeiro;

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

especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea

anterior.
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Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea:

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

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

21.º do Código dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela

gestão; 

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

referidas na alínea anterior e cuja composição e critérios de ponderação

sejam conhecidos.

Na indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação de 

modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados financeiros que a 

Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características dos 

títulos, nomeadamente modelos como o dos cash-flows descontados e dos 

múltiplos;

b) Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será considerado

o preço de compra ou de venda, consoante se trate de posições compradas ou

vendidas respetivamente, difundido através dos meios de informação 

especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros; na indisponibilidade 

deste será considerado, o valor médio das ofertas de compra ou venda, difundidas 

por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os 

ativos em causa se enquadram, desde que estas entidades não se encontrem em 

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

Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora e na ausência deste último, será 

considerado o valor resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-

Scholes;

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

mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados incorporados, que distem

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

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

riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido;

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;
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c) Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo

amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%.

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

realização da respetiva valorização com base no reconhecimento diário do juro

inerente à operação.

5. Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o

apuramento do seu valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo

das respetivas moedas e o prazo remanescente do contrato.

6. Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores

ou num mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização

de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos

à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as

emissões.

7. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou

transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15

dias que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização

definidos para os valores não cotados.

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

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

cálculo do valor das unidades de participação do Fundo.

9. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados regularmente

poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de adequabilidade,

consistência e controlo da valorimetria dos ativos, não considerar o difundido através

dos meios de informação especializados sempre que entender que esse valor, não

sendo representativo ou não correspondendo ao presumível valor de realização,

tenha, um impacto relevante no valor da unidade de participação.

10. Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a carteira,

será considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva Entidade Gestora

no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de referência.
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5. MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo, durante o primeiro semestre de 2021,

foram os seguintes:

Rubrica Montante (euros)

Rendimento do Investimento 424 979

Outros Rendimentos 0

Custos de gestão (171 645)

Custos de depósito (18 125)

Outros encargos, taxas e impostos (36 428)

Custos de negociação (430)

Aumento ou diminuição da conta de capital 4 781 761

Mais valias ou menos valias de investimentos (188 956)

Outras alterações que afetem os ativos e passivos 0

Lucro líquido (145 745)

6. FACTOS RELEVANTES

O 1º semestre de 2021 ficou marcado por uma recuperação da atividade económica 

global, mas com divergências entre economias, em função dos impactos da Covid-19, e 

com alguns constrangimentos à atividade produtiva, incluindo a escassez de matérias-

primas e de mão de obra, que se traduziram num aumento da inflação. Em termos globais, 

o número de pessoas infetadas por Covid-19 subiu de 84 milhões para perto de 183

milhões nos primeiros 6 meses do ano, com uma maior propagação do vírus nas 

economias emergentes (destacando-se a Índia e o Brasil). O número de casos diários 

atingiu um máximo global em abril, no contexto de uma 4ª vaga da pandemia. No final de 

junho, observou-se um novo aumento de casos, associado à variante delta do SARS-

Cov-2. 

A economia dos EUA cresceu 6.4% no 1º trimestre de 2021, em termos trimestrais 

anualizados, acelerando ligeiramente no 2º trimestre, para um crescimento próximo de 

8%. Para esta evolução contribuíram os progressos na vacinação anti-Covid, a reabertura 

gradual da atividade económica e a redução da taxa de desemprego, bem como os fortes 

estímulos de política orçamental, beneficiando o rendimento disponível das famílias. Na 

China, onde os impactos da Covid-19 e a reabertura da economia aconteceram mais 

cedo, o PIB cresceu 18.3% em termos homólogos no 1º trimestre, desacelerando no 2º 

trimestre para 7.9%. Na Zona Euro, o PIB recuou 0.3% QoQ no 1º trimestre, com o 
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impacto de novas restrições à mobilidade e à atividade forçadas por uma nova vaga da 

pandemia. Um início mais tardio da vacinação, uma maior exposição relativa a setores 

mais afetados pela pandemia (como o turismo e a hospitalidade) e estímulos orçamentais 

relativamente menos agressivos condicionaram a recuperação iniciada no 2º trimestre. 

Ainda assim, o crescimento trimestral subiu para 1.5%, com o alívio de restrições à 

atividade.

Em termos homólogos, a inflação subiu de 1.4% para 5.4% nos EUA e de 0.9% para 1.9% 

na Zona Euro. Para além de efeitos estatísticos de base associados à queda do preço do 

petróleo em 2020, a aceleração dos preços refletiu, sobretudo, distorções pontuais 

associadas à pandemia. Estas incluíram uma forte libertação da procura após os períodos 

de confinamento, no contexto de apoios orçamentais às famílias, bem como diversos 

constrangimentos à produção, como a escassez de matérias-primas, de consumos 

intermédios e de mão de obra; ou o aumento expressivo dos custos de transporte de 

mercadorias. O preço do petróleo (Brent) subia 82.6% em termos homólogos no final do 

1º semestre, para USD 75.1/barril. 

Os principais bancos centrais entenderam esta subida da inflação como um fenómeno 

essencialmente transitório, mantendo a natureza fortemente expansionista da política 

monetária. Nos EUA, o Fed manteve inalterada a target rate dos fed funds em 0%-0.25%, 

e as compras de ativos a um ritmo mensal de USD 120 mil milhões. Na Zona Euro, o BCE 

manteve as taxas de juro diretoras inalteradas (taxa da facilidade de depósitos em 0.5%) 

e acelerou o ritmo mensal de compras de títulos de dívida no âmbito do programa de 

emergência pandémica PEPP (embora mantendo o montante total em EUR 1.85 biliões, 

previsto até março de 2022). Considerando ser ainda muito cedo para atenuar os 

estímulos monetários, a autoridade monetária da Zona Euro privilegiou a manutenção de 

condições de financiamento favoráveis. A Euribor a 3 meses exibiu uma tendência de 

subida muito ligeira até maio, mas terminou o semestre a um nível próximo do início do 

ano, em -0.54%. O euro depreciou 3.1% face ao dólar na primeira metade do ano, para 

EUR/USD 1.1849.

A recuperação da atividade e a postura paciente dos bancos centrais suportaram, nos 

primeiros meses de 2021, a expectativa de reflação das principais economias, o que se 

traduziu numa subida dos juros de mercado de longo prazo, num steepening das yield

curves e, no mercado acionista, numa maior valorização relativa dos sectores cíclicos. 

Contudo, no 2º trimestre observou-se uma inversão parcial destes movimentos, com uma 

moderação das perspetivas de crescimento, em resultado da propagação da variante 

delta, da persistência de constrangimentos à atividade produtiva e de receios de uma 
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retirada mais rápida dos estímulos monetários nos EUA, com a inflação a manter-se 

elevada. A yield do Treasury a 10 anos subiu de 0.91% para um máximo do ano de 1.75% 

no final de março, recuando depois para 1.44% até final de junho. A yield curve, medida 

pelo diferencial entre os 10 e os 2 anos, subiu de 80 para 162 bps até final de março, 

antes de recuar para 121 bps até final de junho. Por seu lado, a yield do Bund a 10 anos

subiu de -0.57% para -0.1% entre janeiro e Maio, recuando depois para -0.21%. Neste 

contexto, os índices acionistas S&P 500, Nasdaq e DAX subiram 14.4%, 12.5% e 13.2%, 

respetivamente, na primeira metade do ano. Até março, os sub-índices S&P Financials e 

S&P Info Tech valorizaram, respetivamente, 15.5% e 1.7%, refletindo o melhor 

desempenho relativo dos sectores cíclicos e value no início do ano. Já no 2º trimestre, a 

reversão do reflation trade traduziu-se num maior ganho relativo dos sectores growth,

como o tecnológico. Assim, o sub-índice S&P Info Tech valorizou 11.3% neste período, 

acima do ganho de 7.7% registado pelo sector financeiro. Os índices Bovespa e Shanghai 

Composite registaram ganhos de 6.5% e 3.4%.

Em Portugal, o PIB recuou 3.3% no 1º trimestre de 2021, ou 5.4% em termos homólogos, 

refletindo os efeitos de um novo confinamento, forçado pelo aumento dos casos de Covid-

19, que atingiram um máximo no final de janeiro. A atividade recuperou no 2º trimestre, 

com um crescimento trimestral do PIB de 5%, correspondente a uma variação homóloga 

de 15.5%, beneficiando de efeitos de base favoráveis e da reabertura gradual da 

economia. A atividade na indústria transformadora e no comércio a retalho recuperou, no 

final do semestre, os níveis registados antes da pandemia, o mesmo acontecendo com 

as exportações de bens. Mas a recuperação do sector dos serviços manteve-se atrasada, 

sobretudo com a penalização dos sectores do turismo e restauração. Medidas 

temporárias de apoio às empresas e ao mercado de trabalho, incluindo as moratórias no 

crédito, o regime de layoff simplificado e o apoio gradual à retoma da atividade, mitigaram 

os impactos económicos da pandemia. A taxa de desemprego subiu de 6.9% para 7.2% 

da população ativa entre janeiro e maio. Os preços da habitação desaceleraram no 1º 

trimestre, com o crescimento homólogo a recuar de 8.6% para 5.2%, mas a atividade 

imobiliária manteve-se resiliente, e com sinais de recuperação no 2º trimestre. A yield da 

OT portuguesa a 10 anos subiu de 0.03% para 0.62% até meados de maio, recuando 

depois e fechando o semestre em 0.39%, com o spread vs. Bund a manter-se em 60 bps. 

O índice PSI-20 subiu 2.8%.
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7. PERSPETIVAS 2º SEMESTRE 2021

A segunda metade do ano deverá continuar marcada por níveis elevados de incerteza e 

por alguma volatilidade nos mercados financeiros. A recuperação deverá prosseguir nas 

principais economias, com progressos na vacinação e a normalização gradual da 

atividade económica, no contexto de políticas monetárias e orçamentais expansionistas. 

Na Zona Euro e em Portugal, a atividade deverá ser sustentada por condições financeiras 

favoráveis e pelo início da execução do plano de recuperação e resiliência. Mas este 

processo poderá ser condicionado pelo aumento da incidência de novas variantes do 

SARS-Cov-2, bem como pela persistência de constrangimentos à produção, incluindo a 

escassez de matérias-primas e consumos intermédios, ou custos de transporte elevados. 

Uma inflação mais persistente que o esperado, alimentando as expectativas de uma 

retirada mais rápida de estímulos monetários, poderá também condicionar o sentimento. 

Condições monetárias e financeiras mais restritivas poderiam levar a uma reavaliação de 

ativos nos mercados financeiros e imobiliário, ou a focos de instabilidade financeira nas 

economias emergentes, penalizando a confiança dos investidores a nível global. Merece 

atenção, também, o risco de tensões comerciais e políticas EUA-China, ou dificuldades 

na execução do acordo do Brexit. Num cenário central, espera-se a continuação de um 

quadro de crescimento, embora em níveis mais moderados que nos últimos trimestres. 

A Administração

_________________________________________________________________

João Carlos da Piedade Ferreira de Pina Pereira (Presidente)

_________________________________________________________________

Ana Paula Saraiva Marcelo Grave Rodrigues (Vogal)

__________________________________________________________________

Nelson José Pereira Marques Martins (Vogal)

13 de agosto de 2021
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
NB CAPITAL PLUS – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE SEIS MESES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021

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

de dívida pública e de empresas.

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

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

adequada gestão do seu património.

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

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

aplicações.

As funções de banco depositário são exercidas pelo Novo Banco, S.A..

O presente anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 06/2013 da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de 17 de outubro de 2013, que 

estabelece o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo (PCOIC).

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no PCOIC.

As notas cujos números não são indicados neste anexo não têm aplicação por

inexistência ou irrelevância dos valores a reportar, com exceção da Nota 4 cuja 

divulgação se encontra apresentada nas Bases de Apresentação e Principais Políticas 

Contabilísticas.
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BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

(a) Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas no pressuposto 

da continuidade e com base nos registos contabilísticos do Fundo, mantido de acordo 

com o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento Coletivo, Regulamento n.º 

16/2003 – Contabilidade dos Organismos de Investimento Coletivo (alterado pelo

Regulamento n.º 1/2013 e pelo Regulamento n.º 6/2013), todos emitidos pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) e regulamentação 

complementar emitida por esta entidade, na sequência das competências que lhe 

foram atribuídas pela Lei n.º 16/2015 de 24 fevereiro (“RGOIC”), republicada pelo 

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

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

presente relatório apresentam diferenças nos arredondamentos em diversos valores. 

Esta situação prende-se com o facto de o sistema de informação - SGC - efetuar a 

truncagem dos cêntimos de euro. Assim, as demonstrações financeiras, quando 

comparadas, podem apresentar diferenças não significativas.

(b) Especialização dos exercícios

O Fundo respeita, na preparação das suas contas, o princípio contabilístico da 

especialização diária dos custos e proveitos.

Assim, os custos e os proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, 

independentemente da data do seu pagamento ou recebimento.

(c) Aplicações em títulos

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

critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado 

regulamentado: 

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

cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, serão avaliados ao preço disponível no momento de referência ou 

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

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

ou mercado, o valor a considerar na avaliação do respetivo ativo deverá refletir o 
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preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente transacionado pela 

entidade gestora; 

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

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

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

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

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

impossibilidade da sua obtenção: 

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

financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa 

se enquadram, através dos meios de informação especializados, como sejam o

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

condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do 

respetivo instrumento financeiro; 

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

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

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

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

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

dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;

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

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

conhecidos. 

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

aplicação de modelos de avaliação independentes, utilizados e reconhecidos nos 

mercados financeiros que a Entidade Gestora considere mais apropriados 

atendendo às características do título, nomeadamente o modelo dos cashflows 

descontados e dos múltiplos; 

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

de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, será 

considerado o preço de referência do dia a que respeita a valorização, 

considerando o disposto na alínea a) do presente número; 
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2. No âmbito do legalmente estabelecido, a Entidade Gestora considera os seguintes

critérios para a valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercado 

regulamentado: 

a) Para a valorização das Ações e Instrumentos representativos de dívida (e.g.

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

negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor 

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

obtenção: 

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

financeiras de reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa 

se enquadram, através dos meios de informação especializados, como sejam o 

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

condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do 

respetivo instrumento financeiro; 

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

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

Apenas são elegíveis para efeitos da presente alínea: 

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

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

dos Valores Mobiliários, com a entidade responsável pela gestão;

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

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

conhecidos. 

Na indisponibilidade deste, será considerado o valor resultante da aplicação de 

modelos de avaliação universalmente aceites nos mercados financeiros que a 

Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às características dos títulos, 

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

b) Para a valorização de instrumentos financeiros derivados OTC, será

considerado o preço de compra ou de venda, consoante se trate de posições

compradas ou vendidas respetivamente, difundido através dos meios de 

informação especializados, como sejam o Bloomberg, a Reuters e outros; na

indisponibilidade deste será considerado, o valor médio das ofertas de compra 
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ou venda, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no

mercado em que os ativos em causa se enquadram, desde que estas entidades 

não se encontrem em relação de domínio ou de grupo, nos termos dos artigos 

20º e 21º do Código dos Valores Mobiliários, com a Entidade Gestora e na 

ausência deste último, será considerado o valor resultante da aplicação do 

modelo de avaliação Black-Scholes;

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

do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados incorporados, que 

distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, o modelo do custo amortizado, 

desde que: 

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

riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido;

b) A detenção dos instrumentos do mercado monetário até à maturidade seja

provável ou, caso esta situação não se verifique, seja possível em qualquer 

momento que os mesmos sejam vendidos e liquidados pelo seu justo valor; 

c) Se assegure que a discrepância entre o valor resultante do método do custo

amortizado e o valor de mercado não é superior a 0,5%. 

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

realização da respetiva valorização com base no reconhecimento diário do juro 

inerente à operação.

5. Para a valorização diária de contratos forwards cambiais, serão considerados para o

apuramento do seu valor, a respetiva taxa de câmbio spot, as taxas de juro a prazo 

das respetivas moedas e o prazo remanescente do contrato. 

6. Tratando-se de valores em processo de admissão à cotação numa Bolsa de Valores

ou num mercado regulamentado, será considerado o valor utilizado para a valorização 

de valores mobiliários da mesma espécie, emitidos pela mesma entidade e admitidos 

à cotação, tendo em conta as características de fungibilidade e liquidez entre as 

emissões; 

7. Relativamente a valores cotados admitidos à negociação numa Bolsa de Valores ou

transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15 

dias que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização 

definidos para os valores não cotados; 
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8. A data de referência considerada para efeitos de avaliação de instrumentos

financeiros não negociados em mercado regulamentado não dista mais de 15 dias da 

data de cálculo do valor das unidades de participação do Fundo. 

9. Para a valorização de valores mobiliários que não sejam transacionados

regularmente poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios de 

adequabilidade, consistência e controlo da valorimetria dos ativos, não considerar o 

difundido através dos meios de informação especializados sempre que entender que 

esse valor, não sendo representativo ou não correspondendo ao presumível valor de 

realização, tenha, um impacto relevante no valor da unidade de participação. 

10.Para a valorização das unidades de participação dos fundos que compõem a

carteira, será considerado o último valor conhecido e divulgado pela respetiva 

Entidade Gestora no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de

referência.

As posições abertas em contratos de futuros e opções, realizadas em mercados 

organizados, são refletidas em rubricas extrapatrimoniais. Estas operações são 

valorizadas diariamente, com base nas cotações de mercado, sendo os lucros e 

prejuízos realizados ou potenciais reconhecidos como proveito ou custo nas rubricas 

“Ganhos/perdas em operações financeiras – Em operações extrapatrimoniais”.

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

valorização definidas anteriormente são reconhecidas na demonstração dos 

resultados nas rubricas de “Ganhos/Perdas em operações financeiras – Na carteira de 

títulos e outros ativos”, por contrapartida das rubricas “Mais-valias” e “Menos valias” do 

ativo.

Para efeitos da determinação do custo dos títulos vendidos é utilizado o critério FIFO.

Os valores relativos a operações de compra e venda de títulos realizadas, mas cuja 

liquidação financeira ainda não ocorreu à data do balanço, encontram-se registados na 

rubrica de “Terceiros - contas de devedores ou outras contas de credores”, do ativo e 

do passivo, respetivamente. 
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(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”.

(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 
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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). 

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. 
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A reavaliação da posição cambial registada nas rubricas acima referidas é tratada 

como descrita em e).

(j) Regime Fiscal

Os fundos de investimento mobiliário são sujeitos à taxa geral de IRC sobre o seu 

resultado líquido, expurgado, contudo, dos rendimentos (e respetivos gastos 

associados) de capitais, prediais e mais-valias, tal como qualificados para efeitos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, com exclusão dos provenientes 

de entidades com residência ou domicílio em país, território ou região sujeito a um 

regime fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada por portaria do 

membro do Governo responsável pela área das finanças.

Não relevam, igualmente, para efeitos de determinação do lucro tributável os 

rendimentos, incluindo descontos, e gastos relativos a comissões de gestão e outras 

comissões que revertam para os fundos de investimento mobiliário, bem como os 

gastos não dedutíveis previstos no artigo 23.º-A do Código do IRC. 

Os fundos de investimento 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 primeiro semestre 

de 2021, podem ser verificadas através do seguinte detalhe:

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

2021, foi a seguinte:
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O número de participantes por escalão em 30 de junho de 2021 e 2020 apresenta-se o

seguinte quadro:

NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES

O detalhe da carteira de títulos em 30 de junho de 2021 é apresentado no Anexo I.

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

2021, foi o seguinte:
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Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 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.

NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro 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 30 de junho de 2021 e

dezembro de 2020, os prazos residuais até à data de vencimento dos títulos com taxa 

de juro fixa apresentam a seguinte composição:

NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO

Os encargos imputados ao OIC durante os exercícios findos em 30 de junho de 2021 e

2020, apresentam o seguinte detalhe:

35



NB Capital Plus 

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.

NOTA 18 – CONTAS DE DEVEDORES E CREDORES

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as contas de devedores e 

credores têm o seguinte detalhe:
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NOTA 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

respetivos montantes pagos com caráter compensatório deles decorrentes, ao período 

de seis meses findos em 30 de junho de 2021:

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em 30 de junho 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 30 de junho 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 

 368 155  358 991  237  359 228 TAGST 2009-ENGY A1 (9 164) 

 52 165  52 186  6  52 192 AQUA 4 A  21 

 411 420  243  411 177 (9 164)  21  420 320 Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Títulos de Dívida Pública 

 1 018 838  1 020 200  1 243  1 021 443 BTPS 0.5 20-02/2026  1 362 

 3 039 555  3 036 105  3 036 105 SPGB 0 21-05/2024 (3 450) 

 1 585 843  1 587 135  10 500  1 597 635 BTPS 1.75 19-07/2024  1 292 

 504 175  504 090  2 378  506 468 SPGB 0.4 17-04/2022 (85) 

 6 161 651  14 121  6 147 530 (3 535)  2 654  6 148 411 Sub-Total:  

1.3.3 - Obrigações diversas 

 205 150  203 257  370  203 627 NOSPL 1.125 18-05/23 (1 893) 

 672 750  659 592  284  659 876 CXGD 5.75 18-06/28 (13 158) 

 293 850  309 860  2 240  312 100 CXGD 1.25 19-11/24  16 010 

 499 735  501 495  3 954  505 449 DONFEN 1.15 18-10/21  1 760 

 1 008 900  1 008 780  1 008 780 BFCM 0.125 19-02/24 (120) 

 500 000  501 090  25  501 115 ACAFP0.107  21-06/25  1 090 

 424 664  423 326  3 353  426 679 MONTE 2 19-01/24 (1 338) 

 15 981  15 981 ISPIM 2.125 18-08/23 

 491 960  502 502  502 502 HON 0.0 20-03/2024  10 542 

 1 653 877  1 654 952  3 989  1 658 941 BPCEGP 1.0 19-04/25  1 075 

 693 861  704 708  704 708 ENELIM 0 19-06/24  10 847 

 1 197 840  1 199 424  1 199 424 VW 0 21-07/2024  1 584 

 717 046  713 104  6 091  719 195 ANNGR 0.875 18-07/23 (3 942) 

 701 960  702 076  702 076 ANNGR 0.0 21-09/24  116 

 778 445  784 267  2 371  786 638 UBIIM 1.625 19-04/25  5 822 

 653 448  647 967  8 045  656 012 EDPPL 1.875 18-10/25 (5 481) 

 402 036  402 842  178  403 020 CABKSM Var 21-06/31  806 

 399 964  403 874  1 222  405 096 ISLBAN 0.5 20-11/23  3 910 

 719 789  716 198  5 424  721 622 ZBH 1.414 16-12/22 (3 591) 

 499 505  504 222  733  504 955 FMEGR 0.25 19-11/23  4 717 

 719 733  717 997  3 541  721 538 CEZCP 0.875 19-12/26 (1 736) 

 511 380  510 668  3 068  513 736 DB 1.0 20-11/2025 (712) 

 621 900  621 465  937  622 402 KHC 1.5 16-05/2024 (435) 

 408 936  409 164  2 209  411 373 HOG 0.9 19-11/2024  228 

 720 230  718 928  1 108  720 036 BMW 0.75 16-04/24 (1 302) 

 501 605  503 028  503 028 ADSGR C0 20-09/24  1 423 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 30 de junho de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 329 555  325 838  2 975  328 813 ACAFP 1.875 16-12/26 (3 718) 

 719 707  701 176  8 666  709 842 SYNNVX1.875 15-11/21 (18 531) 

 802 750  807 836  712  808 548 AQUASM1.413 17-06/22  5 086 

 812 042  805 872  8 448  814 320 HAOHUA1.871 16-12/21 (6 170) 

 827 416  805 152  6 456  811 608 CETFIN1.423 16-12/21 (22 264) 

 410 200  408 412  2 089  410 501 CCBGBB0.625 18-04/23 (1 788) 

 703 193  700 599  4 904  705 503 PKOBP 0.75 17-07/21 (2 595) 

 637 806  622 404  6 000  628 404 ALPHA 2.5 18-02/23 (15 402) 

 527 050  525 288  5 401  530 689 CLNXSM2.375 16-01/24 (1 762) 

 757 400  752 244  2 229  754 473 BRCORO1.875 15-04/25 (5 156) 

 616 186  605 118  3 847  608 965 CHGRID 1.5 15-01/22 (11 068) 

 743 373  748 069  9 536  757 605 MYL 2.25 16-11/2024  4 696 

 102 814  103 319  712  104 031 BKIASM1.125 19-11/26  505 

 398 840  409 671  2 282  411 953 CRHID 0.875 20-11/23  10 831 

 706 594  706 223  1 136  707 359 DAIGR 0.25 19-11/23 (371) 

 349 916  351 239  110  351 349 BKNG 0.1 21-03/2025  1 323 

 301 140  300 339  347  300 686 NYKRE 0.25 20-01/26 (801) 

 201 316  204 844  2 499  207 343 UCGIM Var 20-01/32  3 528 

 778 540  763 070  4 092  767 162 ACAFP 2.8 15-10/25 (15 470) 

 413 200  412 804  875  413 679 SOCGEN1.125 20-04/26 (396) 

 519 075  520 310  1 630  521 940 CMZB 1.0% 19-03/2026  1 235 

 202 763  202 711  962  203 673 BNP Var 19-07/2025 (52) 

 198 904  199 758  199 758 VLVY 0 21-05/2026  854 

 198 764  198 694  205  198 899 BNP 0.125 19-09/26 (70) 

 300 660  301 445  366  301 811 NYKRE 0.125 19-07/24  785 

 498 050  504 855  527  505 382 LGCHM 0.5 19-04/2023  6 805 

 606 402  606 342  135  606 477 SANTAN Float17-11/24 (60) 

 300 342  300 747  247  300 994 INTNED Var 19-09/25  405 

 508 876  513 175  1 712  514 887 DT 0.625 17-12/2024  4 299 

 299 391  300 948  82  301 030 BKTSM Var 21-12/32  1 557 

 1 100 700  1 098 224  256  1 098 480 BAYNGR 0.05 21-01/25 (2 476) 

 700 000  712 117  3 267  715 384 FCCER 0.815 19-12/23  12 117 

 599 683  605 748  4 165  609 913 NATUEN0.918 17-09/22  6 065 

 214 828  214 169  504  214 673 AIB 2.875 20-05/2031 (659) 

 499 655  500 105  500 105 FCABNK 0 21-04/24  450 

 710 353  709 929  96  710 025 BNP  Float 17-06/24 (424) 

 100 080  101 084  266  101 350 JYBC Var 20-10/25  1 004 

 526 250  513 065  11 322  524 387 HTOGA 2.375 18-07/22 (13 185) 

 716 606  723 590  1 510  725 100 VZ 0.875 16-04/2025  6 984 

 698 306  703 360  398  703 758 BCHINA0.125 20-01/23  5 054 

 398 409  400 254  12  400 266 SOCGEN Var 21-06/31  1 845 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 30 de junho de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais 
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros 
corridos SOMA 

 1 038 845  1 037 200  360  1 037 560 IBESM 0.875 20-04/25 (1 645) 

 319 923  319 332  6 220  325 552 UCGIM 2.2 20-07/2027 (591) 

 1 011 860  1 010 740  4 219  1 014 959 DANBNK 0.5% 19-08/25 (1 120) 

 39 559 105  176 900  39 382 205 (159 481)  135 358  39 406 328 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.2 - Outros Fundos Públicos e Equiparados 

 997 570  1 000 870  1 007  1 001 877 CAF 0.25 21-02/2026  3 300 

 204 200  203 644  74  203 718 CAF  0.75 18-06/2023 (556) 

 1 205 595  1 081  1 204 514 (556)  3 300  1 201 770 Sub-Total:  

1.5.3 - Obrigações diversas 

 614 400  617 871  6 442  624 313 GALPNA1.375 16-09/23  3 471 

 612 210  616 089  4 734  620 823 CNUNZ 1.125 16-10/23  3 879 

 706 489  706 006  14  706 020 XOM 0.142 20-06/24 (483) 

 318 136  317 348  2 803  320 151 WFC 1.375 16-10/26 (788) 

 709 635  709 439  46  709 485 LLOYDS Float17-06/24 (196) 

 913 113  917 231  571  917 802 BACR Float 21-05/26  4 118 

 1 527 270  1 526 512  710  1 527 222 BAC Float 21-08/25 (758) 

 300 000  302 097  320  302 417 ASABRE0.155 20-10/24  2 097 

 801 528  802 408  8  802 416 ASABRE 0.01 21-04/24  880 

 719 397  716 464  4 898  721 362 BATSLN1.125 17-11/23 (2 933) 

 732 018  727 016  1 187  728 203 ABBV 1.375 16-05/24 (5 002) 

 1 025 220  1 015 850  3 726  1 019 576 MO 1 19-02/2023 (9 370) 

 503 810  503 893  422  504 315 NGGLN 0.19 20-01/25  83 

 499 365  507 195  205  507 400 EMR 0.375 19-05/24  7 830 

 10 011 505  26 086  9 985 419 (19 530)  22 358  9 982 591 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 

 252 813  255 012  136  255 148 VERSE 6 SEN  2 199 

 255 148  136  255 012 -  2 199  252 813 Sub-Total:  

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.3 - Obrigações diversas 

 1 344 259 JUPITER  97-09/98 (1 344 259) 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA 
em 30 de junho de 2021 

NB Capital Plus (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais 
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

Juros 
corridos SOMA 

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

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.2 - OIC domiciliados num Estado-membro da UE 

 1 835 578  1 897 500  1 897 500 NB Corporate Euro  61 922 

 1 897 500 - 1 897 500 - 61 922  1 835 578 Sub-Total:  

Total  60 592 070  227 812 (1 536 525)  59 283 357  218 567  59 501 924 
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