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1 CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO 

1.1 Objetivo e política de investimento 

O NB PPR – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma (anteriormente 

denominado Espírito Santo PPR), adiante designado por Fundo, é um Fundo de Investimento 

Mobiliário Aberto, gerido pela GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A. (anteriormente denominada ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, 

S.A..) 

O Fundo foi constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 22 de 

Novembro de 1991. 

O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a 

valorização do capital com vista ao pagamento de pensões de reforma, invalidez ou 

sobrevivência do participante e do seu agregado familiar, visando a sua maximização de bem 

estar futuro.  

Com vista à prossecução dos seus objetivos, o fundo investe maioritariamente em dívida 

pública, investindo parcialmente no mercado acionista europeu. Adicionalmente, o Fundo 

poderá investir em Instrumentos Financeiros Derivados com fins diferentes dos de cobertura, 

nomeadamente com o objetivo de incrementar a sua rendibilidade, podendo daí resultar um 

acréscimo de risco no património do Fundo. 

O Fundo poderá ficar exposto ao risco cambial. 

1.2 Perfil do investidor 

O Fundo adequa-se a investidores cujo objetivo é a aplicação das suas poupanças numa 

perspetiva de longo prazo ou como complemento de reforma, durante um período mínimo de 5 

anos, usufruindo de uma atrativa poupança fiscal, quer para o Fundo quer para o participante. 

1.3 Risco associado ao investimento 

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

que constituem a carteira de investimentos do Fundo.  

Sendo um fundo que investe maioritariamente em divida pública, o risco de maior expressão é 

de subida nas curvas de taxa de juro, sendo a variação desta inversamente proporcional à 

variação dos preços das obrigações que compõem a carteira do Fundo. 

Também está presente neste fundo risco de crédito, ou seja, o risco de incumprimento por 

parte dos emitentes dos ativos em carteira, derivado da exposição a obrigações emitidas por 

empresas.  

O investimento em títulos do mercado acionista, expõe Fundo ao risco inerente às empresas 

em que está investido bem como ao mercado em que estas empresas se inserem. 

O Fundo poderá investir em Instrumentos Financeiros Derivados com fins diferentes de 

cobertura, podendo daí resultar um acréscimo de risco.  
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Por norma é efetuada cobertura cambial para os ativos denominados em moedas não Euro, 

não deixando o fundo exposto ao risco cambial. No entanto, de forma a aproveitar possíveis 

valorizações de moeda, o Fundo poderá estrategicamente não cobrir este risco na totalidade.  

Dada a flexibilidade de opções de investimento, o risco tende a ser diversificado entre os vários 

instrumentos disponíveis, resultando num nível de risco total inferior à soma de todos os riscos 

individuais a que este Fundo poderá estar exposto. 

2 EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DO FUNDO 

A parte inicial do ano ficou marcada sem dúvida pelo anúncio do programa de compra de 

títulos de dívida governamental por parte do Banco Central Europeu, e que acabou por 

condicionar fortemente a evolução não só destes ativos mas ainda, e de sobremaneira, dos 

ativos de risco, em especial na Europa.  

Neste sentido, e antevendo uma compressão dos spreads dentro da Zona Euro, o Fundo 

manteve uma predileção pelas zonas mais longas das curvas periféricas, em detrimento das 

obrigações emitidas por governos de ratings mais elevados (Core). 

No entanto, ao longo do resto do ano e em resultado da reversão da prestação dos spreads 

dos periféricos, o Fundo foi reduzindo a sua exposição às zonas com maior risco destes 

emitentes, ao mesmo tempo que reduziu a sua exposição em dívida dos países Core que 

transacionavam já com taxas próximas dos mínimos históricos. 

Em especial na primeira metade do ano, e procurando beneficiar da atuação mais agressiva 

por parte do Banco Central Europeu, o Fundo manteve uma posição overweight na 

componente acionista. No entanto a volatilidade crescente a partir de meados do verão 

implicou a tomada de uma posição mais cautelosa nesta componente, procurando alguma 

preservação da performance alcançada e a manutenção de um perfil de risco um pouco mais 

conservador. 

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

no que concerne ao VLGF, comissões suportadas pelo Fundo e pelos Participantes, bem como 

total de proveitos e custos: 
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2.1 Valor em 31 de dezembro de 2015 

O Fundo atingiu, a 31 de dezembro de 2015, um valor líquido global de 14.091.605 Euros. A 

esta data o valor da unidade de participação era de 24,5174 Euros, a que corresponde uma 

valorização anualizada desde o início do Fundo de 6,82% líquida de impostos e comissões de 

gestão e de depositário.  

No quadro seguinte apresenta-se a demonstração do património em 31 de dezembro de 2015: 
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2.2 Evolução da Cotação (em Euros) 

5 	5 	5 	5 	 *� #	 � �� � �7(*� #	 � �� � �7(*� #	 � �� � �7(*� #	 � �� � �7( 89 :�� � �7(���
 �� � � !� #� "� 	89 :�� � �7(���
 �� � � !� #� "� 	89 :�� � �7(���
 �� � � !� #� "� 	89 :�� � �7(���
 �� � � !� #� "� 	

���� ��9���� ��� ����9��

���� ��9���� �������9��

���� ��9���� �������9��

���� ��9���� �������9��

���� ��9���� �������9��

�������

�������

�������

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
	

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��


��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
	
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

�
�
�
�
��
�
��
�

���������	
���



F. I. M. NB PPR

2.3 Rendibilidades 1 e Risco Histórico 2

No quadro em baixo apresentam-se as rentabilidades e nível de risco do Fundo: 
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2.4 Composição da carteira de aplicações em 31 de dezembro de 2015 e movimentos 
ocorridos nos títulos durante o ano de 2015 

                                                     

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, tendo como 

base os valores das unidades de participação calculadas no último dia útil do ano e/ou semestre.  

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.  
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No final de 2015, segundo um 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 92.04% 88.34%

América do Norte 8.86% 8.51%
Government/ public sector 8.86% 8.51%

Emergentes 1.78% 1.71%
Outros 1.78% 1.71%

Europa 81.40% 78.13%
Basic Materials 0.66% 0.64%

Communications 0.53% 0.51%

Consumer Cyclical 1.94% 1.86%

Consumer Non-cyclical 0.54% 0.52%

Energy 0.82% 0.79%

Financial 3.16% 3.04%

Government/ public sector 69.94% 67.13%

Healthcare 0.53% 0.51%

Industrial 2.05% 1.97%

Technology 0.37% 0.36%

Utilities 0.84% 0.81%

A.2 OutrosTítulos 4.52% 4.34%
Europa 4.52% 4.34%

Government/ public sector 4.52% 4.34%

Durante o ano verificaram-se os seguintes movimentos na composição dos títulos em carteira
3
: 

/	)�
� �	�����C ������0���1/	)�
� �	�����C ������0���1/	)�
� �	�����C ������0���1/	)�
� �	�����C ������0���1 /	)�
� �	�����$� ,�� �0���1/	)�
� �	�����$� ,�� �0���1/	)�
� �	�����$� ,�� �0���1/	)�
� �	�����$� ,�� �0���1

5"�� ��������� ���������

�����A�!��	�

������	� ��

.����	� ����������� �����������

4%��'�"�� ����������� �����������

4�"�� � ��

(���#��	
��!��#

7 ����������(����!���"�	 ����� �������

                                                     

3
(����	��
	)�
� �	���
�A����	����	�"�����	����#�D��	��	�����"	�������A��E !�����)�#	���	����F
�	�������!��)�
� ��9�  



F. I. M. NB PPR

3 MONTANTE DOS COMPROMISSOS, POR CATEGORIA DE OPERAÇÕES, NA 
ACEÇÃO DO ARTIGO 170.º, REALIZADAS PELO OICVM NO DECURSO DO PERÍODO 
DE REFERÊNCIA 
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4 INFORMAÇÃO RELATIVA À EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVADOS 

Para o cálculo da exposição global em instrumentos financeiros derivados o Fundo adota a 
abordagem baseada no método dos compromissos, cujo resultado se encontra divulgado na 
nota 14 do anexo às demonstrações financeiras. 
. 
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5 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO 

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

critérios para a valorização de instrumentos financeiros negociados em mercado 

regulamentado: 

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

cotados numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado 

regulamentado, serão avaliados ao preço disponível no momento de referência 

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

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

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

refletir o preço praticado no mercado onde o mesmo é normalmente 

transacionado pela entidade gestora; 

b. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num 

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

Portugal Continental do dia a que respeita a valorização. Caso não exista 

preço disponível, será considerada a última oferta de compra difundida através 

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

e outros. Na indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta de compra 

firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de 

compra, difundidas por entidades financeiras de reconhecida credibilidade no 

mercado em que os ativos em causa se enquadram, desde que: 

i. 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; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 

ponderação não sejam conhecidos; 

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

aplicação de modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais 

apropriados atendendo às características do título, nomeadamente o modelo 

dos cash-flows descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 

dias para o prazo de vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o 

modelo de custo amortizado em conformidade com o número 3 do presente 

artigo; 

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 Obrigações não cotadas nem admitidas à 

negociação em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor 

de oferta de compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor 

médio das ofertas de compra, difundidas por entidades financeiras de 

reconhecida credibilidade no mercado em que os ativos em causa se 

enquadram, desde que: 
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i. 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; 

ii. As médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 

referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de 

ponderação não 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. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de 

vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo 

amortizado em conformidade com o número 3 do presente artigo; 

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

critérios para a valorização de instrumentos representativos de dívida de curto prazo, 

nomeadamente instrumentos do mercado monetário com maturidade inferior a 90 dias: 

a. Na falta de preços de mercado, será efetuada a respetiva valorização com 

base no reconhecimento diário do juro inerente à operação; 

b. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos 

financeiros derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de 

vencimento, a entidade gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o 

modelo do custo amortizado, desde que: 

i. Os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, 

incluindo riscos de crédito e de taxa de juro, reduzido; 

ii. 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; 

iii. 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. 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; 

5. 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; 

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

transacionados em mercados regulamentados, que não sejam transacionados nos 15 
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dias que antecedem a respetiva avaliação, serão utilizados os critérios de valorização 

definidos para os valores não cotados; 

7. 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. 

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

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

no dia de valorização do fundo, e disponível no momento de referência. 

6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS ATIVOS DO OICVM 

Os movimentos ocorridos nos ativos do Fundo durante o ano de 2015 foram os seguintes: 
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7 DESVIOS OCORRIDOS EM RELAÇÃO À POLÍTICA GERAL DE EXERCÍCIO DOS 
DIREITOS DE VOTO 

No cumprimento do disposto no nº 4 do art.º 161 da Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro de 2015, 
a GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. informa que não se 
registaram desvios em relação à política geral de exercício dos direitos de voto inerentes às 
ações detidas pelo fundo, quando, relativamente ao conjunto dos organismos de investimento 
coletivo sob gestão, tenha sido ultrapassado 1 % dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social da sociedade emitente. 
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8 REMUNERAÇÕES DA ENTIDADE GESTORA 
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FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO 
NB - PPR – FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE POUPANÇA-REFORMA 
 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015 E 2014 
 
INTRODUÇÃO 

O NB PPR – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma adiante 

designado por Fundo ou OIC, é um Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de poupança 

reforma, gerido pela GNB – Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (Entidade Gestora), foi 

constituído por tempo indeterminado, tendo iniciado a sua atividade em 22 de novembro de 

1991. 

Em 10 de fevereiro de 2015, o Fundo passou a denominar-se NB PPR, sendo anteriormente 

denominado Espírito Santo PPR. 

O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a 

valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes.  

O Fundo poderá recorrer a produtos derivados, com o objetivo de incrementar a sua 

rentabilidade, limitando a utilização destes produtos a uma exposição máxima dos ativos 

subjacentes correspondente a 10% do valor líquido global do Fundo. 

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

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

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

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

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

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

irrelevância dos valores a reportar, com exceção da Nota 4 cuja divulgação se encontra 

apresentada nas Bases de Apresentação e Principais Políticas Contabilísticas. 
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BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

(a) Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do 

Fundo, mantidos de acordo com o Plano Contabilístico dos Organismos de Investimento 

Coletivo, emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 

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

atribuídas pela Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro. 

As demonstrações financeiras e o respetivo anexo apresentam diferenças nos 

arredondamentos em diversos valores. Esta situação prende-se com o facto de o sistema de 

informação - SGC - efetuar a truncagem dos cêntimos de euro. Assim, as demonstrações 

financeiras, quando comparadas, podem apresentar diferenças não significativas. 

(b)  Especialização dos exercícios 

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

diária dos custos e proveitos. 

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

independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. 

(c)  Aplicações em títulos 

No âmbito do legalmente estabelecido, e para a valorização dos ativos que integram a carteira 

do Fundo, a Entidade Gestora considerará o seguinte: 

1. Os valores mobiliários, os instrumentos derivados e os restantes instrumentos cotados 

numa Bolsa de Valores ou admitidos à negociação num mercado regulamentado, serão 

avaliados ao preço disponível no momento de referência ou ao preço de fecho desses 

mercados se a sessão tiver encerrado antes das 17 horas de Portugal Continental. Se um 

ativo estiver cotado em mais de uma Bolsa ou mercado, o valor a considerar na avaliação do 

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

transacionado pela Entidade Gestora; 
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2. Para a valorização de Obrigações cotadas ou admitidas à negociação num mercado 

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

dia a que respeita a valorização. Caso não exista preço disponível, será considerada a última 

oferta de compra difundida através dos meios de informação especializados, como sejam o 

Bloomberg, a Reuters e outros. Na indisponibilidade desta, o presumível valor de oferta de 

compra firme ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, 

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 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

com a Entidade Gestora, e as médias não incluam valores resultantes de ofertas das 

entidades com relação de domínio ou de grupo ou cuja composição e critérios de ponderação 

não sejam conhecidos. Na indisponibilidade do referido acima, será considerado o valor 

resultante da aplicação de modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais 

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

descontados. No caso das obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de 

vencimento será aplicado, para efeitos de avaliação, o modelo de custo amortizado; 

3. 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 no ponto 1) desta 

alínea; 

4. Para a valorização das Ações e Obrigações não cotadas nem admitidas à negociação 

em mercado regulamentado, será considerado o presumível valor de oferta de compra firme 

ou, na impossibilidade da sua obtenção, o valor médio das ofertas de compra, 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 as médias não incluam valores resultantes de ofertas das entidades em relação de 

domínio ou de grupo ou cuja composição e critérios de ponderação não sejam conhecidos. 

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

modelos teóricos que a Entidade Gestora considere mais apropriados atendendo às 

características do título, nomeadamente o modelo dos cash-flows descontados. No caso das 

obrigações que distem menos de 90 dias para o prazo de vencimento onde será aplicado, 

para efeitos de avaliação, o modelo do custo amortizado; 



                                              

 

 

                                                                                                          NB PPR 

5. 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 e 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 art 20º e 21º do Código dos 

Valores Mobiliários, com a entidade gestora. Na ausência deste último será considerado o valor 

resultante da aplicação do modelo de avaliação Black-Sholes; 

6. Para a valorização de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros 

derivados incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, a Entidade 

Gestora poderá considerar para efeitos de avaliação o modelo do custo amortizado, desde que: 

i) os instrumentos do mercado monetário possuam um perfil de risco, incluindo riscos de crédito 

e de taxa de juro, reduzido; ii) 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; iii) desde que 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%; 

7. Para a valorização diária de contratos de 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; 

8. 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”; 

9. 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; 
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10. 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; 

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

poderá a Entidade Gestora, de acordo com os princípios da adequabilidade, consistência e 

controlo da valorimetria dos ativos, não considerar o preço difundido através dos meios de 

informação especializados sempre que entender que esse preço, não sendo representativo ou 

que não corresponda ao presumível valor de realização, tenha um impacto relevante no valor 

da unidade de participação do Fundo; 

12. 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 mais e menos valias líquidas apuradas de acordo com as metodologias de valorização 

definidas anteriormente são reconhecidas na demonstração dos resultados na rubrica de 

“Ganhos/Perdas em operações financeiras – Na carteira de títulos e outros ativos”, por 

contrapartida das rubricas “Mais-valias” e “Menos valias” do ativo. 

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.  

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

(d)  Reconhecimento de juros e de rendimentos 

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”. Até 30 de junho de 2015 o 

respetivo imposto era registado na rubrica “Impostos sobre o rendimento” da demonstração dos 

resultados. 

Os dividendos e os rendimentos distribuídos por fundos de investimento são registados quando 

atribuídos/recebidos na rubrica “Rendimento de títulos e outros ativos”, da demonstração dos 

resultados. 
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(e)  Operações em moeda estrangeira 

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros com base 

nos câmbios indicativos à vista divulgados pelo Banco de Portugal. As diferenças de câmbio 

assim apuradas são registadas em resultados no período em que ocorrem. Os proveitos e os 

custos efetivos relativos às transações efetuadas em moeda estrangeira são registados no 

período 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 de resgate, será o conhecido 

e divulgado no dia útil seguinte àquele a que o pedido se refere. O pedido de subscrição ou de 

resgate é realizado a preço desconhecido. 

A rubrica “Variações patrimoniais” resulta da diferença entre o valor de subscrição ou 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 

1,125% (um vírgula cento e vinte cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do 

património líquido do Fundo e cobrada mensalmente. 

Pelo exercício das suas funções, a entidade depositária recebe do Fundo uma comissão anual 

de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), calculada diariamente sobre o valor do património 

líquido do Fundo e cobrada trimestralmente.  

A comissão de gestão e a comissão de depositário são registadas na rubrica “Com issões 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 0,0133‰ (com um mínimo de 200 

euros e um máximo de 20.000 euros). Esta taxa, calculada sobre o valor líquido global do 

Fundo no final de cada mês, deverá ser entregue mensalmente à CMVM. 



                                              

 

 

                                                                                                          NB PPR 

 

(i) Contratos de forwards 

Os contratos de forwards cambial são reavaliados diariamente com base na diferença entre a 

taxa contratada e a taxa de mercado em vigor na data de reavaliação, sendo as eventuais 

flutuações registadas nas rubricas da demonstração dos resultados de “ Ganhos/Perdas em 

Operações Financeiras – Em Operações Extrapatrimoniais”. 

(j) Regime Fiscal 

Os rendimentos obtidos por Fundo de poupança reforma, constituídos e que operem de acordo 

com a legislação nacional estão isentos de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Coletivas (IRC).  

No entanto poderão ser tributados autonomamente, à taxa de 23%, os lucros distribuídos por 

entidades sujeitas a IRC, quando as partes sociais a que respeitam os lucros não tenham 

permanecido na titularidade do Fundo, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da 

sua colocação à disposição e não venham a ser mantidas durante o tempo necessário para 

completar esse período.  
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NOTA 1 – CAPITAL DO FUNDO 

O património do Fundo é composto por unidades de participação, as quais conferem aos seus 

titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de 

unidades que representam. 

As variações registadas no valor líquido global e unitário do OIC no exercício de 2015, podem 

ser verificadas através do seguinte detalhe: 

 
 

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

dos exercícios de 2013 a 2015 foi a seguinte: 

 

O número de participantes por escalão em 31 de dezembro de 2015 e 2014 apresenta-se o 

seguinte quadro: 
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NOTA 2 – VOLUME DE TRANSAÇÕES 

Durante os exercícios de 2015 e 2014, o volume de transações efetuadas pelo Fundo, por tipo 

de valor mobiliário, foi o seguinte: 

 

 

Durante os exercícios de 2015 e 2014, o valor das subscrições e dos resgates e o valor das 

comissões de subscrição e de resgate cobradas aos participantes foi o seguinte: 

 

 
NOTA 3 – INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E DISPONIBILIDADES 

O detalhe da carteira de títulos em 31 de dezembro de 2015 é apresentado no Anexo I. 

 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2015 foi o 

seguinte: 
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Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados nas 

seguintes instituições: 

 

 

NOTA 4 – CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS 

Os critérios utilizados na valorização dos ativos integrantes da carteira do OIC já foram 

mencionados e encontram-se atrás explicitados, no capítulo das bases de apresentação. 

 

 

NOTA 5 – COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, as rubricas de proveitos têm a seguinte composição: 
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Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, as rubricas de custos têm a seguinte composição: 

 

 

NOTA 9 – IMPOSTOS 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os montantes suportados pelo 

Fundo referentes a impostos são compostos por: 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo da rubrica “Pagos em Portugal: Imposto sobre o 

rendimento – Dividendos” inclui 20 292 euros referentes a imposto sobre dividendos pagos em 

França entre 2009 e 2012 e recuperado em 2015.  
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NOTA 11 – EXPOSIÇÃO AO RISCO CAMBIAL 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a posição cambial aberta do Fundo e os respetivos 

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

detalham:  

 

 

NOTA 12 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO 

Esta nota pretende expressar o total de ativos com taxa de juro fixa, durante toda a vida da 

operação, bem como as operações extrapatrimoniais efetuadas para a cobertura do risco de 

taxa de juro. Desta forma, à data de 31 de dezembro de 2015 e 2014, os prazos residuais até à 

data de vencimento dos títulos com taxa de juro fixa apresentam a seguinte composição: 

 

 

NOTA 13 – EXPOSIÇÃO AO RISCO DE COTAÇÕES 

A composição da carteira de ações do Fundo em 31 de dezembro de 2015 e 2014, assim como 

as operações extrapatrimoniais realizadas e a posição de risco não coberta, apresentam a 

seguinte descriminação: 
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NOTA 14 – EXPOSIÇÃO GLOBAL 

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

em instrumentos financeiros derivados através da abordagem baseada nos compromissos 

corresponde ao somatório em valores absolutos, os quais à data de 31 de dezembro de 2015 e 

2014, apresentam-se como se segue: 

 

 

 NOTA 15 – ENCARGOS IMPUTADOS AO FUNDO 

Os encargos imputados ao Fundo durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 

2014, apresentam o seguinte detalhe: 

 

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

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

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

período, e o valor líquido global médio nesse mesmo período. Adicionalmente, o cálculo da 

taxa de encargos correntes de um OIC que estime investir mais de 30% do seu valor líquido 

global noutros OIC, inclui as taxas de encargos correntes dos OIC em que invista. Por outro 

lado, a taxa de encargos correntes não inclui os seguintes encargos: (i) componente variável da 

comissão de gestão; (ii) custos de transação não associados à aquisição, resgate ou 

transferência de unidades de participação; (iii) juros suportados; e (iv) custos relacionados com 

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

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 as contas de devedores e credores têm o seguinte 

detalhe: 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo das sub-rubricas “Operações em mercado” referem-se às 

compras e vendas pendentes de liquidação financeira. 

 

NOTA 19 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

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

montantes pagos com caráter compensatório deles decorrentes, relativamente ao exercício de 

2015: 
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Em 3 de agosto de 2014, de acordo com um comunicado emitido pelo Conselho de 

Administração do Banco de Portugal, este deliberou aplicar ao Banco Espírito Santo, S.A. uma 

medida de resolução. Desta forma, de acordo com aquele comunicado, a generalidade da 

atividade e do património do Banco Espírito Santo, S.A. foi transferida, de forma imediata e 

definitiva, para o Novo Banco, S.A.. Os depósitos do Banco foram plenamente preservados. 

Por outro lado, igualmente de acordo com o comunicado acima referido, a medida de resolução 

não terá implicações para os clientes da Entidade Gestora. 
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ANEXO I 

 

INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2015 

NB PPR (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 

1.1.1 - Titulos de Dívida Pública 

 412 080  412 120  412 120 PGB 2.875 15-10/25  40 

 358 120  357 507  2 405  359 912 PGB 2.2 15-10/22 (613) 

 1 720 105  1 719 914  1 719 914 PORTB C0 15-05/16 (191) 

 2 491 946  2 405  2 489 541 (804)  40  2 490 305 Sub-Total:  

1.1.4 - Ações 

 72 414  118 356  118 356 EDP Renováveis  45 942 

 12 524  12 697  12 697 Portucel  173 

 74 584  101 821  101 821 CTT Correios Portug  27 237 

 29 531  17 555  17 555 BCP-NO (11 976) 

 72 018  60 985  60 985 SONAE-SGPS,S.A-PO (11 033) 

 7 373  6 458  6 458 Mota-Engil - SGPS (915) 

 17 154  21 057  21 057 NOS SGPS  3 903 

 83 700  71 127  71 127 GALP ENERGIA SGPS SA (12 573) 

 60 805  4 661  4 661 PHAROL, SGPS SA (56 144) 

 414 717 -  414 717 (92 641)  77 255  430 103 Sub-Total:  

1.1.7 - Direitos 

 3  3 Mota Engil Sub 2015  3 

 3 -  3 -  3 - Sub-Total:  

1.3 - Merc de bolsa de Estados Membros UE 

1.3.1 - Titulos de Dívida Pública 

 1 213 255  1 208 213  12 515  1 220 728 DBRI 1.75 09-04/20 (5 042) 

 1 522 390  1 484 388  2 125  1 486 513 SPGBEI1.8 13-11/24 (38 002) 

 369 220  373 050  2 425  375 475 CYPRUS 4.25 15-11/25  3 830 

 98 700  95 805  3 834  99 639 GGB Step 12-02/2029 (2 895) 

 159 875  152 438  6 390  158 828 GGB Step 12-02/2031 (7 437) 

 32 425  29 988  1 278  31 266 GGB Step 12-02/2032 (2 437) 

 64 000  59 220  2 556  61 776 GGB Step 12-02/2033 (4 780) 

 122 500  116 930  5 112  122 042 GGB Step 12-02/2034 (5 570) 

 219 550  202 020  8 947  210 967 GGB Step 12-02/2035 (17 530) 

 30 688  28 613  1 278  29 891 GGB Step 12-02/2036 (2 075) 

 60 425  57 450  2 556  60 006 GGB Step 12-02/2039 (2 975) 

 149 113  143 588  6 390  149 978 GGB Step 12-02/2040 (5 525) 

 30 350  28 722  1 279  30 001 GGB Step 12-02/2042 (1 628) 

 1 054 847  1 049 681  437  1 050 118 FRTR 0.1 12-07/21 (5 166) 

 1 876 184  1 784 891  9 874  1 794 765 BTPS 2.55 09-09/2041 (91 293) 

 461 458  470 388  11 561  481 949 CYPRUS3.875 15-05/22  8 930  
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2015 

NB PPR (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 7 363 942  78 557  7 285 385 (192 355)  12 760  7 464 980 Sub-Total:  

1.3.4 - Ações 

 14 689  12 298  12 298 AAREAL BANK AG (2 391) 

 21 484  23 972  23 972 HENDERSON GROUP PLC  2 488 

 15 152  15 971  15 971 INTERNATIONAL CONSOL  819 

 9 434  10 228  10 228 METRO AG  794 

 10 972  11 898  11 898 ANHEUSER-BUSCH INBEV  926 

 12 729  14 485  14 485 NN Group NV - W/I  1 756 

 11 018  9 113  9 113 Royal Dutch Shell EU (1 905) 

 22 877  18 437  18 437 ENI SPA (4 440) 

 20 118  16 645  16 645 BP PLC (3 473) 

 10 719  9 537  9 537 SHIRE PLC (1 182) 

 16 160  23 578  23 578 CONTINENTAL AG  7 418 

 7 190  5 745  5 745 RIO TINTO PLC-REG (1 445) 

 6 323  7 388  7 388 GAMESA CORP TECNOLOG  1 065 

 12 620  16 879  16 879 RYANAIR HOLDINGS  4 259 

 22 103  23 899  23 899 RENAULT SA  1 796 

 7 348  10 060  10 060 GRIFOLS SA  2 712 

 13 654  13 986  13 986 ENDESA S.A.  332 

 6 313  5 664  5 664 OCADO GROUP PLC (649) 

 8 516  9 581  9 581 VINCI S.A.  1 065 

 18 320  6 968  6 968 ARCELORMITTAL (11 352) 

 18 267  17 144  17 144 RANDSTAD HOLDING NV (1 123) 

 15 961  16 444  16 444 BAYER AG  483 

 15 653  18 471  18 471 MTU AERO ENGINES HOL  2 818 

 18 797  16 871  16 871 BANKIA SA (1 926) 

 22 022  32 863  32 863 DELHAIZE GROUP  10 841 

 18 269  16 522  16 522 ACCOR SA (1 747) 

 11 100  13 574  13 574 DEUTSHE LUFTHANSA  2 474 

 15 697  17 473  17 473 BRITISH AEROSPACE  1 776 

 8 058  11 166  11 166 DEUTSCHE TELEKOM  3 108 

 10 449  14 604  14 604 TELECOM ITALIA SPA  4 155 

 11 086  9 898  9 898 VODAFONE GROUP PLC (1 188) 

 9 189  9 932  9 932 AUTOGRILL SPA  743 

 9 399  10 838  10 838 AZIMUT HOLDING SPA  1 439 

 22 232  16 952  16 952 B SANTANDER SA (5 280) 

 28 245  35 458  35 458 ING GROEP N. V.  7 213 

 22 593  24 106  24 106 KBC GROEP NV  1 513 

 14 649  13 716  13 716 PRYSMIAN SPA (933) 

 14 209  15 066  15 066 INTERCONTINENTAL HOT  857 

 29 082  26 945  26 945 BANK OF IRELAND (2 137)  
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2015 

NB PPR (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 14 616  13 488  13 488 FIAT CHRYSLER AUTOM (1 128) 

 9 508  10 004  10 004 SOCIETE GENERALE-A  496 

 11 012  8 582  8 582 DEUTSCHE BANK AG (2 430) 

 33 194  53 364  53 364 INTESA SANPAOLO  20 170 

 21 929  17 729  17 729 BANCO POPOLAR SCARL (4 200) 

 14 670  14 843  14 843 FRESENIUS SE  173 

 6 953  6 446  6 446 MITCHELLS & BUTLERS (507) 

 16 214  7 691  7 691 OUTOKUMPU OYJ (8 523) 

 10 368  8 881  8 881 ACERINOX SA (1 487) 

 12 473  12 270  12 270 WOLSELEY PLC (203) 

 10 682  11 014  11 014 ST JAMES PLACE PLC  332 

 15 500  19 087  19 087 PRUDENTIAL PLC  3 587 

 37 884  37 083  37 083 BNP PARIBAS (801) 

 9 744  15 368  15 368 INFINEON TECHNOLOGIE  5 624 

 26 684  23 692  23 692 PUBLICIS GROUPE (2 992) 

 14 619  12 751  12 751 ACS, CONS Y SERV (1 868) 

 10 357  14 367  14 367 CRH PLC  4 010 

 14 733  16 195  16 195 KUKA AG  1 462 

 12 282  19 301  19 301 AXA  7 019 

 10 806  10 093  10 093 ARM HOLDINGS PLC (713) 

 25 993  26 664  26 664 ASML HOLDING NV  671 

 10 757  10 929  10 929 SMITH & NEPHEW PLC  172 

 16 691  16 259  16 259 LLOYDS BK (432) 

 32 882  28 427  28 427 BARCLAYS PLC (4 455) 

 11 979  15 112  15 112 NOVO NORDISK A/S-B  3 133 

 11 350  16 106  16 106 KONINKLIJKE AHOLD NV  4 756 

 18 274  20 750  20 750 FERROVIAL SA  2 476 

 19 589  18 871  18 871 ALSTOM (718) 

 1 089 742 -  1 089 742 (71 628)  116 931  1 044 439 Sub-Total:  

1.5 - Merc.bolsa de Estados não membros UE 

1.5.1 - Titulos de Dívida Pública 

 1 164  1 164 T 0.375 13-02/16 

 780  780 T 0.375 13-01/2016 

 1 246 802  1 247 174  1 247 174 TII 0.125 12-04/17  372 

 1 249 118  1 944  1 247 174 -  372  1 246 802 Sub-Total:  

1.5.4 - Ações 

 13 874  14 795  14 795 ROCHE HOLDING AG  921 

 14 579  14 483  14 483 SYNGENTA AG SW (96) 

 25 711  25 456  25 456 UBS GROUP AG (255) 

 30 402  20 705  20 705 LAFARGHOLCIM LTD (9 697) 
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA  
em 31 de dezembro de 2015 

NB PPR (Valores em Euro) 

Preço de 
aquisição 

Mais  
valias 

Valor da 
carteira Descrição dos Títulos 

menos 
 valias 

 

Juros  
corridos 

 
SOMA 

 75 439 -  75 439 (10 048)  921  84 566 Sub-Total:  

1.8 - Em Processo de Admissão Merc.Estrangeiro 

1.8.4 - Ações 

 27 394  34 254  34 254 NOKIA OYJ Caut 15  6 860 

 34 254 -  34 254 -  6 860  27 394 Sub-Total:  

2 - OUTROS VALORES 

2.2 - Val.Mobiliários Estrangeiros não Cotados 

2.2.1 - Titulos de Dívida Pública 

 637 169  636 937  568  637 505 SPGBEI 1 14-11/2030 (232) 

 637 505  568  636 937 (232) -  637 169 Sub-Total:  

3 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE (OIC) 

3.2 - OIC domiciliados num Estado-membro da UE 

 336 038  250 455  250 455 NB-Africa R Dis EUR (85 583) 

 250 455 -  250 455 (85 583) -  336 038 Sub-Total:  

Total  13 761 796  215 142 (453 291)  13 523 647  83 474  13 607 121  

 
 

Em 31 de dezembro de 2015, o Fundo apresentava a seguinte exposição a divida soberana: 
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