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1.1 Enquadramento geral da atividade em 2019 
 
Para 2019, o Fundo Monetário Internacional (FMI), na sua World Economic Outlook Database, 
previa um crescimento do PIB Mundial ligeiramente superior a 3%, o menor crescimento desde 
2010. Estas condições foram ainda assim, positivamente influenciadas pela descida de taxas de 
referência de vários Bancos Centrais ao longo do ano de 2019, em especial nos Estados Unidos 
da América onde a taxa de referência foi cortada, 3 vezes por parte da Reserva Federal.  
No entanto, e apesar destes estímulos terem levado a que os ativos de risco registassem uma 
forte valorização em 2019, foram necessárias medidas adicionais de facilitação de liquidez no 
mercado interbancário norte-americano, por parte da Reserva Federal, para garantir a 
capacidade de resposta de todas as entidades que necessitavam de liquidez de curto prazo. 
Estas medidas consistiram em leilões extraordinários no mercado de REPO nos últimos três 
meses de 2019.  
O mercado de ações teve um ano muito positivo, com o S&P500, nos Estados Unidos, a registar 
um ganho de 31.5% (incluindo dividendos) e o Stoxx 600 na Europa a registar ganhos de 27.8% 
(incluindo dividendos). Os investidores em obrigações também lucraram, em 2019, com as taxas 
de juro a 10 anos nos Estados Unidos da América a baixarem 0.76 pontos percentuais (p.p.) para 
1.92% no final de 2019 e as taxas de juro na Europa, medidas nas obrigações alemãs a 10 anos a 
variarem de 0.24% para -0.19% durante o ano.  
Este enquadramento tem especial relevância no momento de lançamento da Sixty Degrees, pelo 
que iremos monitorizar cautelosamente todos os eventos económicos e geopolíticos que 
possam surgir no decurso do próximo exercício. 
 

Desempenho do Fundo em 2019 

Durante os 3 meses de existência do fundo, em 2019, há a salientar a gestão prudente do 
mesmo tendo como objetivo terminar o ano com a carteira estratégica devidamente alocada 
para fazer face ao ano de 2020. 

O fundo fechou os primeiros 3 meses de atividade com uma rentabilidade positiva de 0.4% 
efetiva. No final de 2019, a carteira do fundo estava investida em 50%, sendo 40% ações 
americanas sem hedge cambial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sixty Degrees - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. João Crisóstomo n.º 30, 6.º Esq. 
1050-127 Lisboa, Portugal. Capital Social de 125.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de 
matrícula e identificação fiscal 515 373 508. 

 
5 

1.2 Cenário Macroeconómico Base - 2020  
 
Nota Prévia 
As perspetivas que adiante se apresentam refletem o conhecimento à data de 31 de dezembro 
de 2019. 
Os acontecimentos recentes relacionados com a COVID-19 poderão determinar alterações em 
toda a conjuntura económica que, de momento, não são passíveis de identificar de forma 
clara e objetiva.  
______________________________________________________________________________ 
A política monetária expansionista executada de forma sincronizada, pelos vários Bancos 
Centrais no último ano, deverá permitir que a economia mundial registe, em 2020, uma ligeira 
melhoria, mas sem grande exuberância. Importa, no entanto, reconhecer que a capacidade de 
ajuda da política monetária se apresenta atualmente esgotada e, como tal, torna-se imperioso 
compreender como é que os vários decisores vão “combater” os desequilíbrios 
macroeconómicos persistentes nalgumas economias avançadas. 

A economia americana deverá continuar a destacar-se positivamente face às demais economias 
desenvolvidas, prolongando o seu ritmo de crescimento e evitando a tão apregoada recessão 
(“sinalizada” pela inversão da curva de rendimentos durante o 3º trimestre de 2019). O 
consumo das famílias, que representa mais de dois terços do valor do PIB, deverá continuar a 
registar um desempenho sólido, assente também na forte dinâmica do mercado de trabalho. 

O impacto absoluto da guerra comercial com a China sobre a economia americana deverá 
continuar a ser reduzido, tal como parece ter sido comprovado pela superação de estimativas 
económicas ao longo do ano 2019. De facto, as importações provenientes da China pesam 
apenas 3% no PIB americano, enquanto as exportações dos EUA para a China correspondem a 
um valor inferior a 1% do PIB dos EUA. 

Um dos fatores que consideramos essencial para 2020, passa pela permanente monitorização 
do mercado interbancário (repo market) americano. A turbulência neste mercado tem obrigado 
a Fed a intervir ativamente, injetando liquidez, situação esta inédita desde a crise financeira de 
2008/9. Não foi ainda apresentada qualquer explicação razoável para a situação que se vive 
nesse mercado. 

Outro risco inesperado, em 2020, poderá ser o surgimento de um segundo processo de 
destituição do Presidente Trump. O envio, pela maioria democrata no Congresso, do atual 
processo de destituição para o Senado poderá estar condicionado pela decisão dos tribunais de 
obrigar o antigo assessor da Casa Branca, Don McGahn, a testemunhar perante o comité 
judiciário. Os democratas poderão tentar assim acusar o presidente de obstrução à justiça, 
abrindo caminho para um segundo processo de destituição que provavelmente se prolongaria 
até às eleições de novembro. 

No que respeita à economia da Zona Euro, antevemos um crescimento lento, aquém das 
restantes geografias avançadas. A política monetária expansionista levada a cabo pelo BCE 
poderá evitar a recessão, mas continuará a falhar na reativação de um ritmo vigoroso de 
crescimento económico. 
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O programa de Quantitative Easing deixou de ser uma intervenção temporária no ciclo 
económico para se tornar numa detenção permanente da dívida dos Estados por parte do BCE, 
sob pena de assistirmos a uma subida das yields soberanas que colocaria em cheque os 
orçamentos dos governos europeus, na sua maioria ainda muito endividados. Em 2020, será 
anunciada a revisão de política do BCE, executada pela sua nova presidente Christine Lagarde. 

A tudo isto convirá acrescentar alguma incerteza em torno da negociação do Brexit. Desde a 
vitória esmagadora de Boris Johnson nas eleições de dezembro que os sinais de stress do lado 
da União começaram a fazer-se sentir. 

A economia do Reino Unido poderá registar um comportamento positivo em 2020. Os 
benefícios poderão advir de uma redução na incerteza política, após a vitória com maioria 
absoluta do Partido Conservador nas eleições do passado dia 12 de dezembro, bem como da 
potencial expansão de política fiscal defendida pela generalidade da classe política. 

O crescimento da economia chinesa deverá registar um ligeiro abrandamento em 2020. As 
empresas têm potencial para registar um bom crescimento de resultados, tendo em conta os 
níveis sustentados da procura. Relativamente aos mercados emergentes, em especial na 
América Latina, espera-se uma recuperação moderada no crescimento económico em 2020. A 
recuperação do comércio proveniente de um período de maior acalmia na guerra comercial 
EUA-China deverá ser benéfica para estas economias. Continuamos a acompanhar a evolução da 
instabilidade social nalguns países, que foram palco de manifestações violentas em 2019. A esse 
respeito merecerão especial atenção o Chile, a Bolívia, o Perú e a Venezuela. 

O dólar deverá ter espaço para continuar a valorizar-se tendo em conta a esperada 
outperformance da economia americana. A moeda americana deverá continuar a beneficiar do 
direcionamento dos fluxos de capitais internacionais para os EUA, em fuga das regiões 
economicamente mais frágeis, como a Europa e o Japão. 

Para 2020, a nossa visão para a dívida soberana é desfavorável. Na Europa, o investimento em 
obrigações soberanas é pouco atrativo, tendo em conta o contexto de taxas de juro 
historicamente baixas e/ou negativas e o facto de já não constituir um ativo de refúgio no caso 
de agravamento de problemas económicos no bloco europeu. Nos EUA, a dívida soberana, que 
ainda apresenta taxas de juro positivas, poderá registar um retorno ligeiramente positivo em 
2020, suportado por baixas pressões inflacionistas e pela função de ativo de refúgio em caso de 
stress. Relativamente à dívida soberana de mercados emergentes, o eventual potencial de 
valorização (devido a yields iniciais mais elevadas) e potencial benefício em caso de manutenção 
do cenário de baixa volatilidade, escondem o risco proveniente da eventual apreciação do dólar 
devido ao aumento do endividamento em moeda estrangeira nos últimos anos, sendo 
necessária uma seleção criteriosa dos emitentes e dos prazos de investimento. 
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1.3 Principais características do fundo 
 

Entidade Gestora SIXTY DEGREES - SGOIC, S.A. 
Avenida João Crisóstomo, 30 6º E 1050-127 Lisboa 

Data de Início do Fundo 01/10/2019 

Tipo de fundo PPR/Flexível 

Região de investimento Global 

Política de Rendimentos Capitalização 

Objetivo do Fundo O objetivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus 
participantes o acesso a uma carteira de ativos maioritariamente 
constituída por ações e obrigações de taxa fixa e de taxa indexada, 
sendo a sua política de aplicações norteada por critérios de 
diversificação de risco e potencial de valorização a médio e longo 
prazo. 

Política de investimentos O fundo tem uma política de investimentos diversificada 
maioritariamente constituída por ações, obrigações de Estados e 
Empresas (Investment Grade ou High Yield), instrumentos 
monetários, fundos e derivados, sendo a sua política de aplicações 
norteada por critérios de potencial valorização a médio e longo 
prazo e de diversificação das fontes de risco. Pela sua tipologia, 
Fundo Flexível, os investimentos nas várias classes de ativos 
podem oscilar entre 0 e 100%.  
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1.4 Evolução do fundo 
 
Evolução Histórica 

O fundo iniciou a sua atividade a 1 de outubro de 2019 tendo demonstrado a seguinte evolução 
da unidade de participação: 

Performances, Volatilidades e níveis de Risco desde o início do fundo 

Ano Performance Volatilidade Anualizada1 ISR2 
2019 +0,40% 1,68% 4 
1 Nos primeiros três meses de atividade, o Fundo registou uma volatilidade anualizada dos retornos diários de 1,68%. 

2 Como o Fundo não tem histórico para aplicar a metodologia de cálculo do Indicador Sintético de Risco (ISR), foi 
construída uma carteira que se julga ser representativa da carteira tipo do fundo no médio e longo prazo. Sendo um 
fundo de alocação flexível, decidimos alocar 50% da carteira a ações globais, 40% a obrigações de todo o mundo 
(corporate e governos) e 10% a aplicações do mercado monetário. Com base nesta alocação, para o período entre 
01/01/2014 e 30/09/2019, foi simulada uma série de retornos que permitiu aplicar a metodologia de cálculo ISR. Para 
o período 01/10/2019 a 31/12/2019 foram considerados os retornos efetivos do Fundo Sixty Degrees PPR/OICVM 
Flexível. 

Alocação de Ativos - Dezembro de 2019 

Exposição por Classe de Ativos  
Ações 40% 
Obrigações Soberanas 4% 
Obrigações Corporate 6% 
Liquidez 50% 
 

 

 

 

Exposição Geográfica (excluindo Liquidez)  
Estados Unidos da América 44% 
Portugal 6% 
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Unidade de Participação 

Ano VLGF Unidades em Circulação Valor da UP 
2019 3.259.730,85 649.369,773823 5,019838 
 

Custos 

 % da Comissão 
Imputáveis diretamente ao participante  
Comissão de Subscrição Não existe 
Comissão de reembolso (nas condições legais) 0% 
Comissão de reembolso (fora das condições 
legais) 

0% 

Imputáveis diretamente ao fundo  
Comissão de gestão fixa (anual) 1% 
Comissão de gestão variável (anual) 20% da diferença entre a rentabilidade anual do 

fundo, se positiva, e o máximo entre zero e valor 
da Euribor a 12m, divulgada no último dia útil do 
ano anterior, adicionada de 2% ao ano 

Comissão de depósito (anual) 0,15% ao ano ou 0,13% ao ano se VLGF superior a 
EUR 20 milhões  

Taxa de supervisão (mensal) 0,0012% com mínimo de 100€ e Máximo de 
12.500€ 

Custos de Auditoria 4.612,50€/ano (Os custos de auditorias exigidas 
por lei ou regulamento) 

Custos de research (anual) Com Máximo de 0,10% calculados com base no 
VLGF referente ao fecho do ano. 

Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição 
Portuguesa 

Os custos legais ou judiciais decorrentes de 
questões relacionadas com os ativos detidos pelo 
Fundo. 

Taxa de encargos correntes (Estimativa para 
ativos de 20Milhões euros) 

1,34% 

 

Risco e Compliance 

O fundo iniciou a sua atividade, em 01 de outubro de 2019, pelo que se encontra em fase de 
constituição da sua carteira de investimentos e consequentemente dentro do período 
excecional dos primeiros 6 meses de atividade onde ainda lhe é permitido ultrapassar os limites 
de investimento definidos nos seus documentos constitutivos. 

Independentemente do fundo se encontrar dentro do prazo referido no nº 3 do artigo 151º do 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, o cumprimento dos limites de 
investimento, quer decorram de disposições legais ou dos documentos constitutivos do OIC, são 
verificados e confirmados, em primeira instância, com o cálculo do valor líquido global do fundo 
e da unidade de participação, com o suporte da aplicação informática onde os limites se 
encontram parametrizados. Sendo detetado qualquer incumprimento, este é comunicado de 
imediato à equipa responsável pela gestão para justificação obrigatória e eventual resolução 
imediata. Adicionalmente, o banco depositário tem a obrigação de avaliar, identificar e 
comunicar à CMVM os incumprimentos detetados. 
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Eventos subsequentes 

O surto da Covid-19 vai determinar alterações à conjuntura mundial cujos efeitos sobre a 
atividade do OICVM, em fase de análise, ainda estão por determinar. 

 

 

 

Presidente da Comissão Executiva 

 

_________________________________________ 

Virgílio Vargas Garcia 

 
 

Lisboa, 24 de fevereiro de 2020 
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2 Balanço e Demostrações 
Financeiras 
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2.1 Balanço a 31 de dezembro de 2019 
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CONTA

Valores em Euro

DESIGNAÇÃO DESIGNAÇÃO

31/12/2019 31/12/2019

911 À VISTA 89 070 911 À VISTA

T OT A L 89 070 T OT A L

TOTAL DOS DIREITOS 89 070

OPERAÇOES CAMBIAIS

PERIODOS

OPERAÇOES CAMBIAIS

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

89 270

TOTAL DAS RESPONSABILIDADES 89 270

SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

DIREITOS SOBRE TERCEIROS RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS

89 270

CÓDIGO PERIODOS CÓDIGO
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SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

Período Corrente Período Corrente

Notas 31/12/2019 Notas 31/12/2019

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

5 86 5 1 045

Comissões e taxas

1 349 1 850

15 4 982 -

5 956 5 20 981

5 9 450 -

9 277

9 522

923 -

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 18 545 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 23 876

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS - TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS -

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 5 331

23 876 TOTAL 23 876

20 526

(9 450) 5 331

5 331 5 331

Outros Proveitos e Perdas Correntes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Designação Designação

Valores em Euro

Da Carteira de Títulos e outros ativos

Juros e Custos Equiparados

Da Carteira de Títulos e outros ativos

TOTAL

Resultados da Carteira de Títulos

Resultados das Operações Extrapatrimoniais

Impostos Indiretos

Provisões do Exercício

Outros Custos e Perdas Correntes

Outros Custos e Perdas Correntes

Resultados Correntes

Resultados Eventuais

Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento

Resultados Liquidos do Periodo

Perdas em Operações Financeiras

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

Em Operações Extrapatrimoniais

Impostos

Impostos sobre o rendimento

Outros Proveitos e Perdas Correntes

Da Carteira de Títulos e Outros Ativos

Ganhos em Operações Financeiras

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

Rendimentos de Títulos e Outros Ativos

Outras, de Operações Correntes

Custos e Perdas Proveitos e Ganhos

Em Operações Extrapatrimoniais

Juros e Proveitos Equiparados

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

Outras, de Operações Correntes

2.2 Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2019 
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SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

De 2019-01-01 a 2019-12-31
Câmbio de 2019-12-31

3 254 400,00

3 254 400,00

1 428 259,86

84,12

1 118,51

44,75

(1 429 507,24)

810 537,00

Pagamentos:

819 773,06

(9 236,06)

1 747,80

200,00

923,33

(2 871,13)

1 812 785,57

1 812 785,57

Pagamentos correntes

Disponibilidades no Fim do Período:

Valores em Euro

Saldo dos Fluxos de Caixa do Período:
Disponibilidades no Início do Período:

Fluxo das operações gestão corrente

Pagamentos:

Comissão de Garantia

Impostos e Taxas

Oper. Cambiais

Fluxo das operações a prazo e de divisas

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

Recebimentos:

Oper. Cambiais

Comiss. de Corret.

Outras Comis.e Taxas

Fluxo das operações da carteira de títulos e outros activos

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS

Pagamentos:

Compra Titulos

Juros e Cust.Similar

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

Recebimentos:

Subscrição Unid.Part

Fluxo das operações sobre as unidades do oic

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DISCRIMINAÇÂO DOS FLUXOS

2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019 
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3 Divulgações 
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3.1 Anexos às demonstrações financeiras  
 

Introdução 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos do OIC, 
mantidos de acordo com o Plano de Contas dos Organismos de Investimento Coletivo, 
estabelecido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e regulamentação 
complementar emitida por esta entidade, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas 
através da Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro.  

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

Especialização de períodos  

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

Os juros de aplicações são registados pelo montante bruto na rubrica “Juros e proveitos 
equiparados”.  

Os juros corridos relativos a títulos adquiridos são registados na rubrica “Juros e custos 
equiparados”, atendendo a que a periodificação dos juros a receber é efetuada desde o início do 
período de contagem de juros dos respetivos títulos.  

 
Carteira de títulos  

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

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

 

Valorização da carteira e da unidade de participação 
 
i. 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 é apurado deduzindo à soma dos valores que o 
integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização 
da carteira. 
 

ii. O valor líquido global do Fundo é apurado de acordo com as seguintes regras: 
i. Os ativos da carteira do Fundo são valorizados diariamente a preços de mercado, de 

acordo com as regras referidas no ponto seguinte, sendo o momento de referência 
dessa valorização as 18 horas para a generalidade dos instrumentos financeiros 
(valores mobiliários, mercado monetário, ETFs e derivados) e as 22 horas para 
unidades de participação em Fundos e ações, ETFs e instrumentos financeiros 



Sixty Degrees - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. João Crisóstomo n.º 30, 6.º Esq. 
1050-127 Lisboa, Portugal. Capital Social de 125.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de 
matrícula e identificação fiscal 515 373 508. 

 18 

derivados sob ações e/ou índices de ações admitidos à negociação no continente 
americano. No que respeita à valorização de títulos de dívida se em casos 
excecionais, motivados designadamente por falhas técnicas, não for possível obter 
preços às 18h00, será considerado um momento de referência o mais próximo 
possível a seguir às 18h00 em que seja possível obter os respetivos preços. 
 

ii. A composição da carteira do Fundo a considerar em cada valorização diária será a 
que se verificar no momento de referência desse dia para os respetivos ativos, salvo 
no caso das operações realizadas em mercados estrangeiros, em que poderão ser 
considerados os valores resultantes de transações efetuadas até ao final do dia 
anterior;  

 
iii. Para valorização dos ativos cotados em moeda estrangeira, será considerado o 

câmbio de divisas divulgadas pelo Banco de Portugal ou por agências internacionais 
de informação financeira mundialmente reconhecidas, no momento de referência de 
valorização da carteira aplicado aos instrumentos financeiros admitidos à negociação 
no continente americano 

 
iv. O valor líquido global do Fundo é apurado deduzindo à soma dos valores que o 

integram a importância dos encargos efetivos ou pendentes, até à data da 
valorização da carteira. Para esse efeito, são considerados os seguintes encargos 
imputáveis ao Fundo: despesas inerentes às operações de compra e venda de ativos, 
encargos legais, judiciais e fiscais, a taxa de supervisão, a comissão de gestão, a 
comissão de depósito, custos de registo, custos emergentes das auditorias exigidas 
por lei ou regulamento e custos de realização de estudos de investimento (research) 

 

 Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP 

a) Valores mobiliários 
i. A valorização dos valores mobiliários admitidos à cotação ou negociação em mercados 

regulamentados será feita com base na última cotação disponível no momento de 
referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do Fundo. Não 
havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a 
mesma ser utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-
se-á em conta a última cotação de fecho disponível, desde que a mesma se tenha 
verificado nos 15 dias anteriores ao dia em que se esteja a proceder à valorização. 
Encontrando-se negociados em mais do que um mercado, o valor a considerar na 
avaliação dos instrumentos financeiros reflete o preço praticado no mercado onde os 
mesmos são normalmente transacionados pela Sociedade Gestora. 
 

ii. Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os títulos são 
considerados como não cotados para efeito de valorização e serão aplicados os 
seguintes critérios: 

A valorização de instrumentos financeiros não admitidas à cotação ou negociação em 
mercados regulamentados será efetuada com base no valor médio das ofertas de 
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compra e venda firmes disponibilizada para o momento de referência do dia em que se 
esteja a proceder à valorização da carteira do Fundo ou, na sua falta, com base no 
valor médio das ofertas de compra e venda difundidas através de entidades 
especializadas (preços indicativos), caso as mesmas se apresentem em condições 
normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do respetivo 
instrumento financeiro e sejam conhecidos os critérios de composição e ponderação 
ou no valor médio das ofertas de compra, difundidas através de entidades 
especializadas, caso não se verifiquem as condições referidas na alínea anterior. Na 
impossibilidade de utilização dos critérios anteriores, recorrer-se-á a modelos teóricos, 
tais como o modelo dos cash-flows descontados, EVA models e comparáveis de 
mercado que sejam considerados adequados pela Sociedade Gestora para as 
características do ativo a valorizar.  

Excetua-se o caso de instrumentos financeiros(ações) em processo de admissão à 
cotação a um mercado regulamentado, em que se o valor a atribuir pela entidade 
gestora corresponderá à última cotação conhecida no momento de referência das 
ações da mesma espécie, emitidas pela mesma entidade e admitidas à cotação, tendo 
em consideração as características de fungibilidade e liquidez entre as emissões. 

No caso de valores representativos de dívida e quando a Sociedade Gestora considere 
que, designadamente por falta de representatividade das transações realizadas no 
mercado em que esses valores estejam cotados ou admitidos à negociação, a cotação 
não reflita o seu presumível valor de realização ou nos casos em que esses valores não 
estejam admitidos à cotação ou negociação numa bolsa de valores ou mercado 
regulamentado, será utilizada a cotação que no entender da Sociedade Gestora 
melhor reflita o presumível valor de realização dos títulos em questão no momento de 
referência. Essa cotação será procurada, alternativamente nas seguintes fontes: 

1) Em sistemas internacionais de informação de cotações como, a Bloomberg, a 
Reuters ou outros que sejam considerados credíveis pela Sociedade Gestora; 
 

2) Junto de entidades especializadas, para determinação da média das ofertas de 
compra e venda firmes dos títulos em questão, ou na impossibilidade da sua 
obtenção no valor médio das ofertas de compra e de venda, difundidas através de 
entidades especializadas (preços indicativos), caso as mesmas se apresentem em 
condições normais de mercado, nomeadamente tendo em vista a transação do 
respetivo instrumento financeiro. Caso não se verifiquem as condições anteriores 
a avaliação será efetuada tendo por base o valor médio das ofertas de compra, 
difundidas através de entidades especializadas;  

Para os efeitos estabelecidos nos anteriores 1) e 2) apenas são elegíveis: 

a) As ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação 
de domínio ou de grupo com a entidade responsável pela gestão; 

b) As médias que não incluam valores resultantes de ofertas das entidades 
referidas na alínea anterior ou cuja composição e critérios de ponderação 
não sejam conhecidos. 

3) Através de fórmulas de valorização baseadas em modelos teóricos de avaliação de 
obrigações, onde os fluxos de caixa estimados para a vida remanescente do título 
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são descontados a uma taxa de juro que reflita o risco associado a esse 
investimento específico, recorrendo-se ainda à comparação direta com títulos 
semelhantes para aferir da validade da valorização. 
 
 

b) Instrumentos do mercado monetário 

Tratando-se de instrumentos do mercado monetário, sem instrumentos financeiros derivados 
incorporados, que distem menos de 90 dias do prazo de vencimento, pode a entidade 
responsável pela gestão 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%. 
 

c) Instrumentos derivados 

i. Na valorização de instrumentos derivados admitidos à negociação em mercados 
regulamentados, utilizar-se-á o último preço divulgado pelos respetivos mercados no 
momento de referência do dia em que se esteja a proceder à valorização da carteira do 
Fundo, i.e. o settlement price corresponde ao dia da valorização; 

ii. Não existindo cotação porque se trata de um instrumento derivado não admitido à 
negociação, ou no caso de a cotação existente não ser considerada representativa pela 
Sociedade Gestora utilizar-se-á, alternativamente, uma das seguintes fontes: 
 
1. Os valores disponíveis no momento de referência do dia em que se esteja a 

proceder à valorização da carteira do Fundo das ofertas de compra e venda 
difundidas por um market-maker da escolha da Sociedade Gestora; 
 

2. Fórmulas de valorização que se baseiem nos modelos teóricos usualmente utilizados 
que, no entender da Sociedade Gestora sejam consideradas mais adequadas às 
características do instrumento a valorizar. Estes modelos traduzem-se no cálculo do 
valor atual das posições em carteira através da atualização dos cash-flows a receber 
no futuro, líquidos dos pagamentos a efetuar, descontados às taxas de juro 
implícitas na curva de rendimentos para o período de vida do instrumento em 
questão. 

 

Comissão de subscrição  

 O OIC está isento de comissão de subscrição.  
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Comissão de reembolso 

O OIC está isento de comissão de subscrição.  

Comissão de gestão  

 Valor da comissão:  

A comissão de gestão tem uma componente fixa (i) e uma componente variável (ii):  

i. Componente Fixa: A comissão de gestão é de 1% ao ano e reverte a favor da Sociedade 
Gestora. 

ii. Componente Variável: A comissão variável corresponderá a 20% da diferença positiva 
entre a valorização do Fundo e o desempenho do seguinte compósito: Euribor a 12m, 
divulgada no último dia útil do ano anterior, adicionada de 2% ao ano, com a condição de 
que o valor da unidade de participação no último dia do ano seja superior à do fecho 
anual do ano transato.  

Modo de cálculo da comissão:  

Componente Fixa: 

A comissão é calculada diariamente sobre o valor líquido global do Fundo, tratando-se de uma 
taxa nominal.  

Componente Variável:  

Para efeitos de cálculo do Valor Líquido Global do Fundo, a diferença entre o desempenho 
líquido do Fundo e o desempenho do referido compósito será ́ calculada nominalmente numa 
base diária. Com base neste cálculo diário, será ́ fixada uma comissão variável nominal positiva 
ou negativa, atribuída para uma conta de reservas. Periodicamente, qualquer saldo positivo 
desta conta de reserva fará reduzir o Valor Líquido Global do Fundo que for aplicável. Os 
acréscimos nominais (positivos ou negativos) diários da comissão de desempenho são 
englobados com o objetivo de determinar o resultado positivo ou negativo no final do ano. Se o 
resultado no final do ano for negativo, não haverá lugar ao pagamento da comissão de 
desempenho. O resultado negativo no final do ano não será, contudo, transportado para o 
exercício seguinte.  

Apenas será ́cobrada a comissão variável se o Fundo tiver uma valorização positiva no ano.  

Para efeito de cálculo e cobrança da comissão variável será considerado o período de um ano 
civil. O primeiro período de cálculo da comissão variável, corresponde ao período entre a data 
de início do fundo e o dia 31 de dezembro de 2020. O parâmetro de referência para o cálculo da 
comissão no primeiro período corresponde à Euribor a 12 meses divulgada no dia útil anterior 
ao início do fundo, acrescida de 2% ao ano. 

Comissão de Depósito  

A comissão de depositário é de 0.15% anual, passando a 0.13% anual se o valor líquido global do 
fundo for superior a 20 Milhões de euros. 

Modo de cálculo da comissão: A comissão é calculada diariamente sobre o valor global do 
Fundo, tratando-se de uma taxa nominal.  
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Condições de cobrança da comissão: A comissão de depositário é cobrada mensal e 
postecipadamente até ao final do mês seguinte.  

Custos de realização de estudos de investimento (research) 

Constituem encargos do OIC os custos de realização de estudos de investimento (research). Para 
este efeito apenas serão encargos do OIC os custos que correspondam a serviços efetivamente 
prestados ao OIC.  

A Sixty Degrees estabeleceu internamente um sistema de verificação das necessidades, dos 
fundos por si geridos, de contratação de serviços para a realização de estudos de investimento.  

Estes custos encontram-se refletidos na taxa de encargos correntes, com um máximo de 
0.10%/ano, calculados com base no VLGF referente ao fecho do ano. 

Os participantes poderão obter informações adicionais respeitantes ao orçamento para custos 
com a realização de estudos de investimento junto da Sixty Degrees. 

O relatório e contas anual inclui informação quantitativa sobre os custos de realização de 
estudos de investimento. 

Outros encargos 

Para além das comissões de gestão e de depositário o Fundo suporta os seguintes encargos 
calculados diariamente: 

a) Os encargos fiscais que lhes sejam imputáveis. 
b) As despesas relativas à compra e à venda dos valores do seu património e relacionadas com 

a utilização de instrumentos financeiros a prazo, empréstimos e reportes, incluindo-se 
nestas despesas as taxas de bolsa e de corretagem. 

c) A taxa de supervisão de 0,0012% paga à CMVM, que incide sobre o valor líquido global, no 
último dia de cada mês, de cada um dos OIC geridos pela mesma, não podendo a coleta ser 
inferior a € 100 nem superior a € 12 500. 

d) Os custos emergentes das auditorias exigidas por lei ou regulamento. 
e) Os custos legais ou judiciais decorrentes de questões relacionadas com os ativos detidos 

pelo Fundo. 

O Fundo não suportará encargos relativos a quaisquer outras remunerações de consultores da 
Sociedade Gestora ou de sub-depositários.  

Regime Fiscal  

Os rendimentos obtidos por Fundos Poupança Reforma, constituídos e que operem de acordo 
com a legislação nacional estão isentos de tributação em sede de Imposto sobre o Rendimento, 
de acordo com o definido no artigo 21º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Poderão ser 
tributados autonomamente, à taxa de 21,5%, 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. 

 



Sixty Degrees - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., com sede na Av. João Crisóstomo n.º 30, 6.º Esq. 
1050-127 Lisboa, Portugal. Capital Social de 125.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de 
matrícula e identificação fiscal 515 373 508. 

 23 

Nota 1 – Capital do Fundo 

O capital do Fundo é composto por unidades de participação (UP’s), que conferem aos seus 
titulares o direito de propriedade sobre os valores do Fundo, proporcionalmente ao número de 
unidades que representam. 

O movimento ocorrido no capital do Fundo durante o exercício de 2019 apresenta o seguinte 
detalhe: 

A evolução do valor do Fundo durante o exercício de 2019 foi o seguinte: 

 

Nota 2 – Transações de valores Mobiliários no período 

No exercício de 2019, as transações de valores mobiliários efetuados pelo Fundo apresentaram 
a seguinte composição: 

 

Durante o exercício de 2019 não foi cobrada qualquer comissão de subscrição e resgate. 

 

 

 

SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC (em euro)

Valor Comissoes Cobradas
Subscriçoes 3 254 400           -                                         

Resgates -                          -                                         
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Nota 3 – Carteira de Títulos e Disponibilidades 

O detalhe da carteira de títulos, a 31 de dezembro de 2019 é apresentado como se segue: 

 

 

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades durante o exercício de 2019 foi o 
seguinte: 

 

No final do ano de 2019, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados na Caixa Geral de 
Depósitos com um valor total de 1.812.785,57 euros. 

 

Nota 4 – Critérios de valorização dos ativos 

Para valorização dos ativos integrantes da carteira, foram utilizados os critérios de valorização 
mencionados no ponto acima, denominado “Regras de valorimetria e cálculo do valor da UP”. 

SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC (em euro)

Contas Saldo Inicial Aumentos Reduçoes Saldo Final
Depósitos à ordem -                                    4 064 937                          2 252 151    1 812 786  
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Nota 5 – Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos pelo Fundo no exercício de 2019 são compostos pelas seguintes rubricas: 

 

Nota 9 – Impostos e taxas 

Durante o exercício de 2019, foram cobrados os impostos que se seguem: 

 

 

 

 

Nota 11 – Exposição ao Risco Cambial 

SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC (em euro)

Conta Descrição Saldo
74122 Imposto de selo 522                                    

74112 Imposto sobre o rendimento 277                                    
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Credores (em euro)

Descrição Saldo        
Entidade Gestora (Sixty Degrees) 2 777           

Entidade Depositária (CGD) 679              

Autoridade de Supervisão (CMVM) 100              

Operaçoes em Mercado 173 674       

Total 177 231       

Nota 15 – Encargos Imputados ao Fundo 

Os encargos imputados ao Fundo durante o exercício de 2019 apresentam o seguinte detalhe: 

Nota 16 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras 

O Fundo foi constituído em outubro de 2019 pelo que não existem comparativos. 

 
Nota 17 – Acréscimos e Diferimentos 

Em dezembro de 2019, esta rubrica apresentava os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

Nota 18 – Contas de Terceiros 

Em dezembro de 2019, as contas de terceiros apresentavam os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

A rubrica Operações de Mercado refere-se a uma operação de compra de títulos com data 
de liquidação para 2 de janeiro de 2020. 

Acréscimos de Proveitos Acréscimos de Custos (em euro)

Descrição Saldo        Descrição Saldo        
Juros de Obrigações 1 045    Diferenças de câmbio 200              

Mais-valias Ações 1 551    

Total 2 596    Total 200              
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    O Contabilista Certificado               A Administração 

 

 

_________________________      _____________________ 

 

Lisboa 24 de fevereiro de 2020 
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4 Certificação das Contas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KRESTON & ASSOCIADOS  SROC, LDA 
Av. Eng. Duarte Pacheco, Nº 19  4º Esq.  
1070  100 Lisboa  Portugal 
Tel:+(351) 214 139 690 Fax:+(351) 214 139 698 

 
                                   A member of Kreston International
      A global network of independent accounting firms

RELATÓRIO DE AUDITORIA

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do SIXTY DEGREES PPR/OICVM Flexível, 
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível de Poupança Reforma (SIXTY 
DEGREES), gerido pela SIXTY DEGREES  SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE 
INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. (Sociedade Gestora), que compreendem o balanço em 31 
de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 3.437.161 euros e um total de capital do 
Fundo de 3.259.731 euros, incluindo um resultado líquido de 5.331 euros), a demonstração 
dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o 
anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas 
significativas. 

Em nossa opinião as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do SIXTY DEGREES 
PPR/OICVM Flexível, Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível de Poupança 
Reforma em 31 de dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa 
relativos ao ano findo naquela data de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis aos 
Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários em Portugal. 

 

Bases para a opinião  

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 
As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção 

independentes do SIXTY DEGREES e da Sociedade Gestora nos termos da lei e cumprimos 
os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 

 

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram 
maior importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias 
foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e 
na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias. 
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Matérias relevantes de auditoria Síntese da resposta de auditoria 

Valorização da carteira de títulos 

A carteira de títulos corresponde a cerca de 47% 
do ativo conforme a nota 3 do anexo às 
demonstrações financeiras à data de 31 de 
dezembro de 2019.                                                                         

Os ativos da carteira do Fundo são valorizados 
diariamente a preços de mercado de acordo 
com a alínea a) n.º i. das Regras de valorimetria 
e cálculo do valor da UP que se encontram na 
Introdução do anexo às demonstrações 
financeiras e no Relatório de Gestão.                                             

Dada a volatilidade dos preços de mercado 
consideramos esta matéria como uma matéria 
relevante de auditoria face à materialidade dos 
valores envolvidos.                           

Entre os procedimentos de auditoria realizados 
destacamos: 

 Teste ao controlo interno do Fundo, 
nomeadamente ao processo de 
valorização da carteira; 

 Recalculo do valor de mercado dos 
títulos em carteira com recurso a fontes 
oficiais e comparação com os valores 
apurados pelo Fundo; 

 Avaliação sobre a adequacidade das 
divulgações de acordo com o 
referencial contabilístico aplicável. 

 

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização da Sociedade Gestora pelas 
demonstrações financeiras  

O órgão de gestão da Sociedade Gestora é responsável pela: 

 preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos monetários do 
SIXTY DEGREES de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal para Fundos de investimento mobiliário; 

 elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares; 

 criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude 
ou erro; 

 adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

 avaliação da capacidade do SIXTY DEGREES de se manter em continuidade, 
divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas 
sobre a continuidade das atividades. 

O órgão de fiscalização da Sociedade Gestora é responsável pela supervisão do processo de 
preparação e divulgação da informação financeira do SIXTY DEGREES. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e 
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de 
segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA 
detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em 
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa 
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com 
base nessas demonstrações financeiras. 



 

 
 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

 identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 
financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 
suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de 
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não 
detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, 
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo 
interno; 

 obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 
interno da Sociedade Gestora do SIXTY DEGREES; 

 avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

 concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da 
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza 
material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas 
significativas sobre a capacidade do SIXTY DEGREES para dar continuidade às suas 
atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a 
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras 
podem levar a que o SIXTY DEGREES descontinue as suas atividades; 

 avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações 
financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras 
representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma 
apresentação apropriada; 

 comunicamos com os encarregados da governação, da Sociedade Gestora, entre 
outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as matérias 
relevantes de auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno 
identificado durante a auditoria. 

 das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, da Sociedade 
Gestora, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das 
demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias relevantes de 
auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou 
regulamento proibir a sua divulgação pública; 

 declaramos ao órgão de fiscalização da Sociedade Gestora que cumprimos os 
requisitos éticos relevantes relativos à independência e comunicamos todos os 
relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas como ameaças à 
nossa independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas. 



 

 
 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante 
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras e a pronúncia sobre as matérias 
previstas no n.º 8 do artigo 161.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as 
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.  

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014  

Nos termos do artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima 
indicadas, relatamos ainda o seguinte: 

 Fomos nomeados auditores do SIXTY DEGREES pela primeira vez no ano de 2019 pelo 
órgão de gestão da Sociedade Gestora para o período de 2019 e 2020. 

 O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer 
fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No 
planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o 
ceticismo profissional e concebemos procedimentos de auditoria para responder à 
possibilidade de distorção material das demonstrações financeiras devido a fraude. Em 
resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas 
demonstrações financeiras devido a fraude. 

 Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório 
adicional que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do SIXTY DEGREES 
em 10 de março de 2020. 

 Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º, 
n.º 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa 
independência face ao SIXTY DEGREES (e respetiva Sociedade Gestora, se aplicável) 
durante a realização da auditoria. 

 

Sobre as matérias previstas no n.º 8 do artigo 161.º do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo  

Nos termos do n.º 8 do artigo 161.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, 
aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, devemos pronunciar-nos sobre o seguinte: 

 O adequado cumprimento das políticas de investimentos e de distribuição dos 
resultados definidas no regulamento de gestão do organismo de investimento coletivo; 

 A adequada avaliação efetuada pela entidade responsável pela gestão dos ativos e 
passivos do organismo de investimento coletivo, em especial no que respeita aos 
instrumentos financeiros transacionados fora de mercado regulamentado e de sistema 
de negociação multilateral e aos ativos imobiliários; 

 O controlo das operações com as entidades referidas no n.º 1 do artigo 147.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo; 

 O cumprimento dos critérios de valorização definidos nos documentos constitutivos e o 
cumprimento do dever previsto no n.º 7 do art.º 161.º do Regime Geral dos Organismos 
de Investimento Coletivo; 

 O controlo das operações realizadas fora do mercado regulamentado e de sistema de 
negociação multilateral; 

 O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação; 



 

 
 

O cumprimento dos deveres de registo relativos aos ativos não financeiros, quando 
aplicável. 

Sobre as matérias indicadas não identificámos situações materiais a relatar.  
 
 
Lisboa, 10 de março de 2020 
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Kreston & Associados - SROC, LDA. 
Representada por Jaime de Macedo Santos Bastos 

 




