SIXTY DEGREES AÇÕES PORTUGAL
OICVM AÇÕES
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações

RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE

2021

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 852.468 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

1

ÍNDICE
1 Relatório de Gestão ...................................................................................... 3
1.1

Enquadramento geral da atividade em 2021 ................................................................... 4

1.2

Cenário Macroeconómico - 2022 ..................................................................................... 6

1.3

Principais características do fundo................................................................................. 13

1.4

Evolução do fundo.......................................................................................................... 13

2 Balanço e Demonstrações Financeiras ......................................................... 17
2.1

Balanço a 31 de dezembro de 2021 ............................................................................... 18

2.2

Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2021 ........................................ 20

2.3

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 ....................................................................... 21

3 Divulgações ................................................................................................ 22
3.1

Anexos às demonstrações financeiras ........................................................................... 23

4 Certificação das Contas ............................................................................... 36

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 852.468 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

2

1 Relatório de Gestão

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 852.468 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

3

1.1 Enquadramento geral da atividade em 2021
O ano de 2021 voltou a ser marcado por várias vagas da pandemia de covid-19 e respetivos
reflexos sobre o funcionamento das cadeias de abastecimento, situações que muito
condicionaram o crescimento da atividade e do comércio mundial. Porém, os progressos na
vacinação e na imunidade natural das populações aumentaram a confiança dos agentes
económicos na recuperação consistente das economias avançadas. No entanto, no final do ano e
de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), alguns desenvolvimentos adversos
trouxeram a economia global para uma posição mais fragilizada.
Em primeiro lugar, no final de 2021, a rápida propagação da variante Omicron levou à
reintrodução de restrições à mobilidade em vários países e a uma maior volatilidade nos mercados
financeiros. No decurso do quarto trimestre, as disrupções ao nível das cadeias de abastecimento
permaneceram agudas, prejudicando a manufatura global, em especial na Europa e nos EUA. A
inflação revelou-se mais elevada e persistente do que o anteriormente previsto, com especial
enfoque para a evolução dos preços nos EUA e nalguns mercados emergentes e economias em
desenvolvimento. Na China, na segunda metade de 2021, as disrupções causadas pelos surtos de
Covid, as interrupções da produção industrial devido à falta de eletricidade, bem como a
contração em curso no setor imobiliário, contribuíram para um abrandamento mais forte do que
o esperado.
Uma nota especial para a evolução da inflação que continuou a subir no segundo semestre de
2021, impulsionada por diversos fatores, cujo peso relativo foi variável consoante as regiões em
questão. Na Europa, a subida da inflação foi maioritariamente explicada pelo incremento dos
custos da energia. Já a subida dos preços dos alimentos foi a principal causa de inflação na África
Subsariana. Nos EUA, destaque para as disrupções das cadeias de abastecimento e a maior
procura por bens versus serviços. Por seu lado, na América Latina, o forte acréscimo de preços
dos produtos importados, contribuíram para o disparo da inflação.
Os mercados de ações registaram mais um ano positivo, com o S&P500, nos Estados Unidos, a
registar um ganho de 26,9% (excluindo dividendos) e o índice Stoxx 600, na Europa, a registar uma
subida de 22.3% (excluindo dividendos), refletindo a recuperação económica verificada.
Os investidores em obrigações terminaram o ano com algumas perdas nas suas carteiras, em
resultado das expetativas de subidas das taxas de juro pelos diversos bancos centrais, na vã
tentativa de conter a subida da inflação. Em 2021, as taxas de juro a 10 anos, nos Estados Unidos,
subiram cerca de 60 pontos base, atingindo 1,51% no final de dezembro. Na Europa, as yields das
obrigações alemãs a 10 anos fecharam o ano em -0,17% quando em janeiro transacionavam a 0,60%.
Ao longo do último ano, as tensões geopolíticas entre as maiores potências mundiais têm vindo a
tornar-se mais notórias. A situação que captou a maioria das atenções internacionais prende-se
com a acumulação de forças militares russas junto à fronteira ucraniana. Para reduzir a
probabilidade deste conflito, a Rússia tem procurado um compromisso firme dos EUA no sentido
de impedir que a Ucrânia adira ao Tratado do Atlântico Norte, deixando o território ucraniano
com um estatuto neutral que impeça o posicionamento de armamento de longo alcance, capaz
de ameaçar o território russo. Um potencial conflito na Ucrânia poderia pôr em causa o
fornecimento de gás natural russo à Europa, algo que deixaria bem clara a frágil situação
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energética desta região, bem como a dificuldade em fazer grande oposição a qualquer avanço de
Moscovo.
A segunda questão geopolítica com relevância a nível mundial, prende-se com a tensão entre os
EUA e a China, nomeadamente com o extremar das demonstrações militares e a retórica
territorial em torno de Taiwan. A China mantém-se ainda ativa na realização de acordos de
cooperação internacional com a Rússia e outros países asiáticos na sua esfera de influência
geográfica.
Desempenho do Fundo em 2021
O fundo Sixty Degrees Ações Portugal iniciou atividade a 10 de setembro de 2021, tendo fechado
o ano de 2021 com uma valorização de 2,19%.
Pela positiva destacam-se os contributos de Sonae (1,33%), Jerónimo Martins (1,07%) e Navigator
(0,77%). Pela negativa, as contribuições de Altri (-0,59%), Semapa (-0,18%) e Corticeira Amorim (0,17%).
No período em questão, as ações da Sonae valorizaram 12,5%, a maior subida do PSI. A empresa
apresentou os resultados relativos ao terceiro trimestre de 2021, que vieram acima das
estimativas dos analistas. Na principal divisão de retalho alimentar, as receitas registaram um
crescimento like-for-like de 2,3%, superando a estimativa de 0,9% do consensus. A margem
EBITDA da Sonae MC permaneceu praticamente inalterada, caindo apenas 10bp para 10,9%. O
negócio de eletrónica Worten registou um crescimento de receitas like-for-like de 7,2% no
terceiro trimestre de 2021, batendo também a estimativa de consensus de 1,1%.
As ações da Jerónimo Martins apresentaram uma subida de 12,3% no período em questão. A
empresa também divulgou os resultados relativos ao terceiro trimestre de 2021, que vieram
acima do esperado pelos analistas. As receitas totais cresceram 9%, tendo ficado 1% acima do
consensus. Já o EBITDA total aumentou 10%, tendo ficado 2% acima da previsão de consensus.
Na Polónia, as receitas cresceram 8,1% em base like-for-like e a margem operacional manteve-se
inalterada face ao período homólogo em 7,6%. Destaque especialmente positivo para o
desempenho da operação na Colômbia no terceiro trimestre de 2021, com a Ara a registar um
crescimento de vendas like-for-like de 39,5% e a atingir o breakeven de EBITDA pela primeira vez.
As ações da Navigator valorizaram 9,5% no período em análise. A empresa anunciou a
implementação de uma subida de preços do papel UWF de 10%-15% para janeiro de 2022 devido
ao aumento dos custos variáveis, mas também ao crescimento significativo da procura pelos seus
produtos e marcas, que fez com que atingisse um record na carteira de encomendas. A empresa
anunciou ainda o pagamento de um dividendo extra de 7,03 cêntimos por ação, que aliado ao
dividendo que já havia sido pago elevou a distribuição total de 2021 para 150 milhões€,
equivalente a uma dividend yield de cerca de 7%.
No período em questão, o fundo manteve estabilidade ao nível das suas principais apostas, tendo
fechado o ano com as maiores posições em: Jerónimo Martins (9,9%), Sonae (9,9%), Navigator
(9,1%), NOS (6,8%) e BCP (5,0%).
No final do ano, o fundo estava investido em 75,8% em ações, 15,9% em futuros do PSI e detinha
8,3% de liquidez.
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1.2 Cenário Macroeconómico - 2022
Nota Prévia
As perspetivas que adiante se apresentam refletem o conhecimento à data de 31 de dezembro
de 2021
______________________________________________________________________________
As perspetivas económicas para 2022, deverão manter-se muito condicionadas pela evolução da
própria pandemia. O surgimento de novos surtos de infeção, obrigando à introdução de algum
grau de restrições, poderá continuar a prejudicar de alguma forma a recuperação económica. O
prolongamento da crise de saúde pública deverá adiar a resolução dos desequilíbrios entre oferta
e procura, despoletados pela pandemia, com implicações negativas sobre a evolução futura da
atividade a nível global.
Em 2022, é expectável que a imunidade global aumente em resultado do avanço dos programas
de vacinação e da própria contração da doença. A prazo, o Covid-19 deverá tornar-se endémico e
sazonal, à semelhança da gripe e de outros coronavírus existentes. No entanto, em função do
forte envolvimento político numa questão puramente sanitária, o caminho a percorrer até se
atingir a fase endémica adivinha-se longo. Pela positiva, espera-se uma continua melhoria no
avanço científico, quer ao nível das vacinas quer dos tratamentos disponíveis, sendo expectável o
surgimento de novas soluções terapêuticas ao longo do tempo.
Tensão Geopolítica
Ao longo do último ano, as tensões geopolíticas entre as maiores potências mundiais têm vindo a
tornar-se mais notórias. A principal situação, que tem captado a maioria das atenções
internacionais, prende-se com a tensão entre os EUA e a China, nomeadamente com o extremar
das demonstrações militares e a retórica territorial em torno de Taiwan. No capítulo económico,
apesar da “Guerra Comercial”, iniciada pelo presidente Trump, estar oficialmente em pausa, o
gabinete do presidente Biden tem mantido os protestos devido à subsidiação de setores como o
aço, as células fotovoltaicas e os semicondutores. A segunda questão geopolítica com relevância
a nível mundial, é a presumível escalada de forças russas junto à fronteira ucraniana. Para reduzir
a probabilidade deste conflito, a Rússia tem procurado um compromisso firme dos EUA em que a
NATO não se estenderá para Este e que a Ucrânia não se juntará ao Tratado do Atlântico Norte,
deixando o território ucraniano com um estatuto que não permita o posicionamento de
armamento de longo alcance capaz de ameaçar o território russo.
Inflação
Tendo assistido, ao longo da última década, à implementação de políticas monetárias
expansionistas por parte dos Bancos Centrais das principais economias desenvolvidas – EUA
(exceção durante o período de 2016 a 2019), Zona Euro e Reino Unido – eis que o fenómeno do
aumento não transitório da taxa de inflação volta a ressurgir, numa altura aparentemente
improvável por ter sido antecedida por um período de forte contração económica, resultado dos
efeitos provocados pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19. A titulo de exemplo,
as principais variações no Índice de Preços no Consumidor (YOY em Outubro 2021) foram: EUA 6,2%, Zona Euro - 4,1% , Reino Unido - 4,2%.
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No entanto , é nossa convicção que o recente aumento da taxa de inflação não tem como principal
causa as políticas monetárias expansionistas, levadas a cabo pelos diversos Banco Centrais desde
o final da primeira década do século XXI, mas sim a uma mistura entre a alteração dos fluxos de
capitias internacionais (inflação dos ativos) e a escassez generalizada de produtos (inflação pela
procura), resultante dos bloqueios, provocados pela medidas de combate à Covid-19, que
interromperam a cadeia de produção e de logística, especialmente por causa da gestão
denominada Just-In-Time onde as empresas reduzem os seus stocks ao mínimo indispensável. Por
outro lado, a permanência dos programas de compras de ativos, maioritariamente de títulos de
dívida pública, pelos Bancos Centrais das principais economias, acabou por trazer as taxas de juro
das obrigações para níveis perto de 0%, eliminando assim o papel de equilíbrio desta categoria e
levando os investidores a preferir o investimento noutras classes de ativos onde se têm destacado
as ações e o setor imobiliário (inflação dos ativos).
Para 2022, apesar do aumento significativo da taxa de vacinação nos países desenvolvidos quando
comparada com o final de 2020, verifica-se que o surgimento de novas variantes, como é o caso
da Omicron, poderá continuar a ser enfrentado com mais restrições ao bom funcionamento das
economias o que deverá agravar os referidos bloqueios nas cadeias de produção, de logística e de
consumo. É neste cenário que o nível geral de preços ainda deverá permanecer elevado no
próximo ano, perdendo a sua classificação de “transitório” para assumir uma figura mais
“permanente”.
Crise Alimentar
Uma das causas para o aumento do nível geral de preços, ao longo do último ano, tem estado
ligado ao incremento do custo dos bens alimentares. O Índice de Preços dos Alimentos da FAO
(Food and Agriculture Organization das Nações Unidas) aumentou 27,3% em relação a novembro
de 2020, colocando-o no nível mais alto desde junho de 2011, em termos nominais, e desde 1975
em termos reais. Em termos anuais, entre novembro 2020 e novembro 2021, assistimos a
aumentos de 23,3% no preço dos cereais, 51,4% nos óleos vegetais, 19,1% nos produtos lácteos,
17,7% nos preços da carne e 37,9% no açúcar.
Vários fatores têm contribuído para aquela que começa já a ser chamada de “crise alimentar”,
com a redução do abastecimento de bens alimentares, a saber:
1. As medidas de confinamento e as restrições à livre circulação de pessoas afetaram tanto a
logística de abastecimento agroalimentar como a contratação de trabalhadores temporários
durante a época das colheitas;
2. As medidas de combate às alterações climáticas têm insistido na redução da utilização de
adubos e fertilizantes químicos que permitem um crescimento mais rápido das plantações;
3. O preço do etanol e de outras matérias orgânicas de origem vegetal – biomassa – tem
aumentado com a crescente procura por energias renováveis.
O despertar das “Central Banks Digital Currencies” (CBDC’s)
As criptomoedas privadas têm vindo a ser alvo de maior escrutínio por parte dos governos em
virtude da sua capacidade para facilitar a fuga de capitais. Contudo, os bancos centrais (BC’s)
querem lançar as suas criptomoedas (CBDC’s) não só com o objetivo de reduzir o branqueamento
de capitais e a dimensão da economia paralela, mas também para aumentarem a eficiência dos
governos na cobrança de impostos. Segundo o BCE e a Fed, as suas criptomoedas deverão ser
acessíveis, robustas, seguras e eficientes, mas ao mesmo tempo deverão permitir que os BC’s
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aceitem depósitos diretamente de entidades não-bancárias, contornando assim o atual sistema
bancário. Neste sentido, ficam dúvidas sobre as necessidades futuras de emissão de dívida
governamental e sobre a possibilidade de voltarmos a ver novos bailouts na banca. Por outro lado,
as CBDC’s continuarão a ser moeda fiat, criadas por BC’s sem qualquer ativo a servir de garantia,
sendo muito difícil de identificar quais os problemas económicos específicos que as criptomoedas
permitem atualmente resolver, para além da capacidade de cobrança de impostos e de imposição
de taxas de juro negativas sobre os depósitos.
Conflitos sociais
Segundo o Carnegie Global Index, o número de protestos antigovernamentais relevantes atingiu
o seu valor mais elevado em 2021, tendo-se registado mais de 238 protestos dispersos por mais
de 100 países à volta do planeta. Destes, mais de 25 foram diretamente relacionados com a
pandemia de Covid-19, em particular com as consequências da resposta política ao problema
sanitário e a imposição de confinamentos. Estas medidas políticas têm levado ao incremento da
contestação social em função da i) má gestão governamental da crise, ii) obrigatoriedade do uso
de máscara e uso de certificados de vacinação, iii) perceção de que os líderes políticos têm vindo
a usar as restrições para “esmagar” as vozes dissidentes e iv) destruição do regular funcionamento
das economias. Por outro lado, a vacinação não trouxe a desejada acalmia, já que muitos governos
continuam a implementar medidas draconianas sempre que um surto ou uma nova variante do
vírus aparece no horizonte.
Ativos Financeiros
O enquadramento atrás apresentado parece apontar para um cenário de estagflação (inflação
superior ao crescimento), com desafios muito acutilantes em função da crescente pressão que
colocam sobre os maiores agentes de mercado, os Bancos Centrais, para que haja mudança nas
suas políticas. Ao longo dos próximos meses/anos, será interessante acompanhar se teremos
capacidade para passar dum regime de apoio institucional à economia e aos mercados
financeiros, onde até agora se privilegiou a compra massiva de dívida a taxas baixas ou negativas,
para um ambiente de maior contenção e refreio financeiro, com o intuito de recuperar os
indicadores económicos-chave para fazer a crises futuras, com especial destaque para o peso da
dívida sobre o PIB, o sobre-endividamento das famílias e empresas, o desejado aumento do
rendimento disponível das famílias e forte investimento produtivo do lado das empresas.
As ações continuam a ser o ativo financeiro preferido em termos de retorno, apesar de termos
uma abordagem flexível na sua gestão em função das potenciais mudanças no regime de
mercado. Com a alteração rápida de contexto, entre restrições à mobilidade, quebras de logística,
possível aumento das taxas de juro e retirada dos estímulos financeiros às economias, algumas
empresas poderão ter dificuldade em manter a previsibilidade dos seus resultados pelo que será
natural o aumento da volatilidade dos mesmos, o que associado à menor liquidez disponível,
poderá dar origem a movimentos bruscos nos mercados financeiros. Após o rally dos mercados
acionistas, desde março de 2020, é expectável que os fatores atrás mencionados possam culminar
num aumento da volatilidade, realçando a importância que deveremos dar às várias vertentes da
gestão dos riscos.
Nesse sentido, existem setores que deverão manter o crescimento, ainda que de forma não linear,
com destaque para os setores tecnológicos, as soluções energéticas, a digitalização de serviços
com enfoque na presença no metaverso, a educação à medida, a exploração espacial e os IoT
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(Internet of Things). Assim, será normal que os países cujo tecido empresarial esteja mais exposto
a estes setores vejam o seu mercado acionista sair beneficiar face aos demais. Neste caso,
destacamos os Estados Unidos, mas também a China que, apesar dos constrangimentos
legislativos, está a criar regras para um mercado mais forte e menos dependente de setores como
o imobiliário.
As matérias-primas e os ativos alternativos são também classes de ativos onde a Sixty Degrees
reconhece potencial para retornos positivos em 2022, mas com um grau de risco mais elevado do
que as ações, em função das dinâmicas da sua procura/oferta e da volatilidade do seu preço nos
mercados mundiais. As matérias-primas deverão beneficiar da subida generalizada da inflação,
do efeito percecionado da sua maior escassez e do aumento do apetite dos investidores por ativos
físicos/privados. Neste ambiente, também o imobiliário, arte, coleções, vinho e todo o género de
ativos reais podem vir a ter um desempenho favorável, por serem bens únicos, finitos ou de difícil
substituição, o que fará com que a subida de preços devido à inflação se traduza na subida de
preços destes ativos a longo prazo.
Já o segmento das obrigações e os produtos de mercado monetários são classes que deverão ter
um desempenho negativo em 2022. Atualmente, com taxas de remuneração muito baixas (ou
negativas nalguns casos) e num cenário, já em materialização, de subida de inflação, estes serão
os ativos cujos retornos reais serão, com uma elevada probabilidade, negativos. O risco de crédito
não deverá ser negligente, especialmente em emitentes tidos como muito seguros, mas com
níveis de dívida elevados, que poderão sofrer grandes choques resultantes de externalidades
negativas, como a subida das taxas de juro.
Com o advento do blockchain e a demonstração das suas valências, foi criada uma nova classe de
ativos digitais que inclui não só as moedas criptomoedas, mas também os NFT’s. Estes são ativos
únicos na medida que a sua disponibilidade foi inscrita no blockchain aquando da sua criação, e,
até ao momento, continuam a ser muito procurados. É difícil perceber se estes ativos vão manter
a sua atratividade, se serão estes ou alguma outra versão e se poderão passar o teste do tempo,
por isso, a Sixty Degrees mantém-se em avaliação do seu potencial e, para já, não irá fazer
qualquer investimento direto.
Portugal
O desempenho do índice PSI-20 em 2022 deverá ser influenciado pelo comportamento das
restantes bolsas europeias que poderão prosseguir a tendência de recuperação da crise, embora
possivelmente a um ritmo mais moderado. No entanto, a dinâmica da recuperação dependerá da
evolução da pandemia, sendo expectável a introdução de algum grau de restrições com impactos
económicos negativos. O prolongamento da crise de saúde pública poderá atrasar a resolução dos
desequilíbrios entre oferta e procura despoletados pela pandemia, com implicações negativas a
nível da evolução económica e da permanência da inflação em níveis elevados. Ao mesmo tempo,
as taxas de juro das obrigações em níveis próximos de zero continuam a favorecer a preferência
pela classe de ações. A subida significativa das yields na Zona Euro parece ser algo ainda distante,
em especial quando se compara com a provável evolução da divida norte-americana. Já para as
taxas de curto prazo, antecipamos que o BCE deverá prosseguir uma muito lenta normalização da
política monetária.
O segundo e terceiro trimestres de 2021 trouxeram uma recuperação robusta da economia
portuguesa, onde se destacaram os aumentos encorajadores do consumo privado e do turismo.
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No terceiro trimestre de 2021, o PIB cresceu 2,9% em cadeia e 4,2% em termos homólogos,
reduzindo para 3,1% o diferencial de crescimento face ao período pré-pandemia. Para o quarto
trimestre de 2021, o ritmo de crescimento económico deverá ter abrandado, após dois trimestres
de crescimento pujante, tendo em conta os sinais de deterioração ao nível dos indicadores de
sentimento entretanto divulgados para vários setores de atividade, nos últimos meses do ano. O
retrocesso na confiança, tanto de empresários como de consumidores, refletirá em parte uma
avaliação mais cautelosa da crise energética em curso e dos contínuos estrangulamentos do lado
da oferta. A evolução recente da pandemia com o surgimento de uma nova variante (Omicron),
mais transmissível, poderão também ter pesado sobre os níveis de confiança até final do ano,
apesar da baixa pressão hospitalar.
A imposição de restrições à mobilidade, função da evolução da nova variante Omicron, fará com
que a recuperação económica tenha de enfrentar um novo obstáculo de curto prazo, mas não
deverá ser suficiente para alterar a sua trajetória positiva. Os progressos no controlo da doença,
os elevados níveis de poupança, um ambiente financeiro favorável e uma política orçamental
expansiva, deverão sustentar o crescimento económico português em 2022, potenciando o
regresso da atividade económica aos níveis pré-Covid. Para o ano 2022, o FMI estima que a
economia portuguesa possa crescer cerca de 5,1%, enquanto a Comissão Europeia e o Banco de
Portugal apresentam estimativas de 5,3% e 5,8%, respetivamente.
Tal como já referido acima, existem fatores de risco a não desprezar, como os relacionados com
a escassez de fornecimentos e/ou com a evolução da própria pandemia. A este propósito convém
salientar o elevado esforço nacional ao nível da vacinação que poderá proporcionar alguma
proteção adicional, ao limitar o aumento dos internamentos e mortes.
A subida da taxa de inflação é também um desenvolvimento potencialmente desfavorável,
embora as pressões inflacionistas continuem bastante mais moderadas em Portugal do que no
exterior. Em novembro, a taxa de inflação em Portugal igualou 2,6% versus 4,9% na Zona Euro. A
explicação para o aumento mais moderado reside sobretudo na forma de funcionamento do
mercado regulado de eletricidade em Portugal e no sobrecusto pago aos produtores de energias
renováveis na fatura energética. De qualquer forma, tal como referido acima, considera-se que
na Europa a subida de taxas de juro é algo ainda longínquo, especialmente comparando com os
EUA. No caso do BCE antevê-se uma normalização de política monetária muito gradual.
As pressões inflacionistas têm sido bastante mais moderadas em Portugal do que na restante Zona
Euro.
A instabilidade política, criada após o chumbo parlamentar da Proposta de Orçamento para 2022,
constitui também um risco a ter em conta, na medida em que poderá limitar a receção dos fundos
europeus, adiando assim as necessárias decisões de investimento. O país irá para eleições no final
de janeiro, pelo que até à tomada de posse de um novo governo será gerido com um orçamento
em duodécimos. De facto, existe o risco de um resultado eleitoral inconclusivo que possa gerar
um período de algum vazio político com repercussões ao nível do ritmo de execução dos projetos
associados ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). De qualquer forma, será expectável que
o crescimento eventualmente perdido em 2022 possa ser recuperado nos 2 anos seguintes, à
medida que o novo governo acelere a execução dos fundos europeus.
Em termos de propulsores de atividade económica para 2022, destaca-se o consumo privado. O
forte aumento da poupança das famílias portuguesas durante a pandemia constituirá um
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importante impulsionador da recuperação do PIB à medida que o excesso de poupança gerada
for sendo canalizada para consumo. Em 2020, o consumo retraiu-se 6,4% enquanto o rendimento
disponível caiu “apenas” 0,7%. Neste contexto, a poupança bruta das famílias aumentou dos cerca
de 10.600 milhões de euros, em 2019, para mais de 18.800 milhões de euros em 2020. A poupança
excedentária poderá ter sido superior a 8.200 milhões de euros (3,8% do PIB de 2019). Assim, a
taxa de poupança atingiu os 12,8% em 2020 e um máximo histórico de 14,2% no primeiro
trimestre de 2021, o valor mais elevado desde que a série estatística teve início em 1999. À
medida que as restrições à mobilidade se vão reduzindo, as famílias voltam a consumir e os níveis
de poupança diminuem, mantendo-se, no entanto, em níveis comparativamente elevados face
ao pré-pandemia (11,3% no terceiro trimestre de 2021). Neste contexto, estima-se que a taxa de
poupança continue a diminuir, mas a dimensão da redução dependerá da propensão a consumir.
A este respeito, convém ressalvar que a propensão a consumir em Portugal é mais baixa que a
média da Zona Euro (33% e 47%, respetivamente), o que é explicado pela elevada percentagem
de famílias portuguesas endividadas e pelo peso do serviço da dívida no seu rendimento. De igual
forma, a percentagem de famílias portuguesas que consegue poupar é muito baixa em
comparação com a média da Zona Euro: cerca de 70% das famílias em Portugal não poupam, o
que compara com cerca de 50% no conjunto da Zona Euro. De facto, as famílias que poupam em
Portugal são as que têm maiores rendimentos ou riqueza e que, por sua vez, revelam uma
propensão a consumir mais baixa. Perante esta situação, admite-se que o consumo venha a
representar uma alavanca para o crescimento em 2022, mas considera-se improvável que a
poupança caia para níveis pré-pandemia no curto prazo.
Adicionalmente, o crescimento económico será alimentado pelo investimento público e privado,
impulsionados pela expetativa de execução dos fundos europeus. De recordar que, de acordo
com o governo, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência deverá representar reformas e
investimentos no valor de 3,3 mil milhões de euros em 2022.
Em Portugal, o montante total do Plano de Recuperação e Resiliência, 16,6 mil milhões de euros,
corresponde a cerca de 8% do PIB de 2020.
Já o desempenho das exportações líquidas estará muito dependente do que possa ser a
continuação da recuperação do turismo, algo que nesta fase ainda levanta sérias muitas dúvidas.
A importância do turismo na economia portuguesa é inegável. Por exemplo, no ano anterior à
pandemia, as exportações de turismo representaram cerca de 20% do total das receitas da
balança de bens e serviços. Em termos de emprego, 2019 fechou com um número de pessoas
empregadas no setor do alojamento e da restauração superior a 330.000, cerca de 7% da
totalidade de empregos. No terceiro trimestre de 2021, verificou-se uma recuperação do turismo
algo animadora, com uma redução do diferencial face a 2019: as dormidas apresentaram uma
descida de 30,7% face a 2019 (+15,8% residentes, -52,6% não residentes). Porém, a evolução mais
recente da pandemia demonstra que continuam a existir riscos claros no horizonte. A introdução
de restrições de circulação entre países faz com que não possamos dar por adquirido a
prossecução da recuperação do turismo nos próximos trimestres. De facto, o levantamento das
restrições às viagens será um dos fatores mais importantes para a reativação do turismo
internacional.
A médio e longo prazo, a economia portuguesa enfrenta desafios relativos à sua tendência de
crescimento, a qual tem sido anémica nas últimas décadas. Desde 1999, Portugal teve o terceiro
crescimento mais lento da Zona Euro. O PIB acumulou um saldo de 28%, o que correspondeu a
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uma taxa média anual de crescimento a rondar 1%. Os dados da base de dados Ameco (da
Comissão Europeia) mostram que, em 2019, a produtividade do trabalho em Portugal (medida
pelo PIB por trabalhador) era a oitava mais baixa da EU. Já a intensidade do capital (medida pelo
stock de capital por horas trabalhadas) estava em queda desde 2014: era 51,2% da UE e 43,6% da
Zona Euro em 2019. Para além da falta de investimento podem ser enumeradas várias outras
vulnerabilidades como sejam a falta de eficiência do sistema legal, as baixas qualificações da
população mais velha e das equipas gestoras das empresas, os elevados impostos e respetivo grau
de complexidade, bem como a pequena dimensão das nossas empresas. Nos próximos anos, o
país poderá ter alguma dificuldade em inverter algumas destas tendências desfavoráveis, não só
pelo facto de ser pouco provável a constituição de um governo maioritário como pelas restrições
associadas ao elevado endividamento da economia.
O fraco crescimento português nas últimas décadas permitiu que vários países ultrapassassem
Portugal no ranking de PIB per capita.
Tendo em conta as perspetivas para Portugal em 2022 e o leque de empresas portuguesas
cotadas, as nossas escolhas para o próximo ano recaem sob os seguintes nomes: Sonae, Jerónimo
Martins e Navigator.
No caso da Sonae é de salientar: i) o desconto excessivo a que transaciona, sendo de relembrar
que o preço ao qual foi vendida a posição de 25% na Sonae MC, ao fundo de private equity CVC,
avalia a totalidade do negócio de retalho em €2.363 milhões, um valor inferior à atual
capitalização bolsista da empresa como um todo ii) a sua posição de liderança no setor de retalho
alimentar em Portugal, ii) a reestruturação da Worten em Espanha, que já permitiu alcançar o
breakeven de EBITDA da operação e iii) a capacidade de geração de free cash flow.
Relativamente à Jerónimo Martins é de destacar: i) a continuação das boas perspetivas de
crescimento na Polónia, onde os consumidores têm estado a aumentar consideravelmente o seu
rendimento disponível, ii) a excelente capacidade de execução, com a empresa a manter as
margens operacionais na Polónia, iii) as boas perspetivas para a operação na Colômbia, cujo
sucesso parece comprovado à luz dos recentes resultados ao nível das vendas e breakeven de
EBITDA no terceiro trimestre deste ano, iv) a forte geração de free cash flow.
No caso da Navigator, será de realçar: i) o outlook positivo para os preços do papel fino não
revestido, que deverá ser sustentado pelos elevados preços da pasta, recuperação da procura e
encerramento de capacidade, ii) a posição de liderança no mercado europeu de papel fino não
revestido, iii) as elevadas margens operacionais, iv) a baixa alavancagem financeira (rácio Dívida
Líquida/EBITDA 1,8x), v) o dividend yield elevado (7%).
Num contexto em que ainda esperamos um retorno positivo por parte da classe acionista, mas no
qual reconhecemos desafios superiores aos de 2021, seremos mais cautelosos em relação a ações
que se encontrem a transacionar a valorizações excessivas.
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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

01/09/2021

Tipo de fundo

Ações

Região de investimento

Portugal

Política de Rendimentos

Capitalização

Objetivo do Fundo

O objetivo principal do Fundo é o de proporcionar aos seus
participantes um nível de rentabilidade a longo prazo que integre
um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que
reflita aproximadamente a rentabilidade agregada do mercado
acionista nacional, norteada por critérios de diversificação de
risco e potencial de valorização a médio e longo prazo. O Fundo é
denominado na moeda Euro.
O Fundo investe predominantemente em ações de empresas
cotadas na bolsa de Lisboa (Euronext Lisbon) e outros mercados
regulamentados de alguns países da União Europeia. O Fundo
deverá ter permanentemente um mínimo de 85% do seu valor
líquido global investido em ações nacionais, não investindo
preferencialmente em nenhum setor de atividade específico.
O Fundo poderá recorrer à utilização de instrumentos derivados
com o objetivo de cobertura do risco financeiro ou otimização dos
parâmetros de investimento (preço, liquidez, outros), desde que
tal se deva à detenção de instrumentos derivados cujos ativos
subjacentes sejam idênticos aos referidos na política de
investimento.

Política de investimentos

1.4 Evolução do fundo
Evolução Histórica
O fundo iniciou a sua atividade a 10 de setembro de 2021 tendo demonstrado, até 31 de
dezembro de 2021, a seguinte evolução da unidade de participação:

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 852.468 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

13

5.40 €
5.30 €
5.20 €

Euros

5.10 €
5.00 €
4.90 €
4.80 €
4.70 €
4.60 €
4.50 €

set/21

out/21

nov/21
Categoria I

dez/21

Categoria R

Performances, Volatilidades e níveis de Risco desde o início do fundo
Ano / Lançamento Categoria
2021-09-10
I
2021-10-21
R
1

Performance
2,24%
-3.32%

Volatilidade Anualizada1
13,30%
13.30%

ISR2
6
6

Nos primeiros três meses de atividade, o Fundo registou uma volatilidade anualizada dos retornos diários de 13,30%.

2 Dada

a ausência de histórico de 5 anos para aplicar a metodologia de cálculo do ISR, foi construída uma carteira que julgamos ser
representativa da carteira tipo do fundo no médio e longo prazo. Sendo um fundo de ações, foi construída uma carteira composta
pelas ações que compõem o índice de ações nacional (PSI-20). Com base nesta alocação, para o período entre 31/12/2016 e
09/09/2021 foi simulada uma série de retornos diários aos quais foram acrescidos os retornos diários reais do fundo, categoria I, de
10/09/2021 a 31/12/2021. Desta forma foi possível aplicar a metodologia de cálculo ISR, tendo sido obtido um ISR=6.

Alocação de Ativos - Dezembro de 2021
Exposição por Classe de Ativos
Ações
Ações via Futuros de Ações (1)
Liquidez

75.8%
15.9%
8.3%

Exposição Geográfica (excluindo Liquidez)
Portugal

91.7%

(1)

Valor nocional dos derivados (Futuros sobre o PSI-20)
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Unidade de Participação
Ano

VLGF

Categoria

2021

357.847
97.315
455.162,30

I
R

Unidades em
Circulação
70.000
20.130,5779

Valor da UP
5,1121
4.8342

Custos
% da Comissão
Imputáveis diretamente ao participante
Comissão de Subscrição
Comissão de reembolso

2.00%
0.50% até 90 dias, decorridos sobre a data da
subscrição

Imputáveis diretamente ao fundo
Comissão de gestão fixa (anual)
Comissão de depósito (anual)
Taxa de supervisão (mensal)

Custos de Auditoria
Custos de research (anual)
Despesas com apoio jurídico fora da jurisdição
Portuguesa
Taxa de encargos correntes (Estimativa para
ativos de 20Milhões euros)

Categoria I - 1.25%
Categoria R - 1.75%
0,13% ao ano ou 0,12% ao ano se VLGF superior
a EUR 20 milhões
0,0012% com mínimo de 100€ e Máximo de
12.500€ (acrescida das majorações que vierem a
ser definidas pela CMVM)
1.014,75€/ano (Os custos de auditorias exigidas
por lei ou regulamento)
Com Máximo de 0,10% calculados com base no
VLGF referente ao fecho do ano.
Os custos legais ou judiciais decorrentes de
questões relacionadas com os ativos detidos
pelo Fundo.
Categoria I - 1,57%
Categoria R - 2.07%

Risco e Compliance
O fundo iniciou a sua atividade, em 10 de setembro de 2021, encontrando-se à data do fecho do
exercício, dentro do período excecional dos primeiros 6 meses de atividade, onde é permitido
ultrapassar os limites de investimento definidos nos seus documentos constitutivos, com vista à
constituição da carteira do fundo. A situação excecional que decorre do nº 3 do artigo 151 do
RGOIC termina a 01 de março de 2022.
Embora estando dentro do período excecional, os limites do fundo têm estado a ser
monitorizados e analisados de acordo com as disposições legais e dos documentos constitutivos,
validando desta forma a conformidade dos controlos internos implementados.
Eventos subsequentes
COVID-19 - A evolução do surto da Covid-19, que tem determinado inúmeras alterações à
conjuntura mundial com efeitos sobre a atividade dos mercados e a gestão dos OICVM’s, poderá
desencadear novos eventos que terão de ser devidamente acompanhados pela Sociedade
Gestora de forma a garantir não só a continuidade da sua atividade mas também a dos seus
clientes.
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Conflito Rússia/Ucrânia - O conflito armado que deflagrou entre a Rússia e a Ucrânia no início de
março de 2022, irá trazer repercussões aos mais variados mercados internacionais, especialmente
ao setor energético onde a Rússia tem um papel preponderante como fornecedor de Gás à
Europa. A imposição de sanções, por parte da comunidade internacional, às fontes energéticas
provenientes da Rússia, poderá trazer turbulência inesperada aos mercados mundiais até se
arranjarem fornecedores alternativos que ajudem a manter os atuais níveis de consumo a preços
mais perto dos anteriores ao conflito. A Sociedade Gestora irá acompanhar de perto os
desenvolvimentos desta situação de forma a adaptar a gestão dos seus investimentos no melhor
interesse dos seus participantes. Até à data do presente relatório, os impactos decorrentes do
conflito na valorização da carteira têm sido inexistentes.

Administração

_________________________________________
Virgílio Garcia

_________________________________________
Filipe Barreto

Lisboa, 21 de março de 2022
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2 Balanço e Demonstrações
Financeiras
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2.1 Balanço a 31 de dezembro de 2021
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

BALA
Valores em Euro

16277
CÓDIGO

-257

16020
NOTAS

DESIGNAÇÃO

CAPITAL

31/12/2021
Bruto

CÓDIGO
+ Valia

- Valia

A çõ es

3
TOTA L DE CA RTEIRA DE TÍTULOS

Co ntas de Devedo res

18

TOTA L DE VA LORES A RECEB ER

61

Unidades de P articipação

1

4 303

344 900

62

Variaçõ es P atrimo niais

1

338 924

10 279

4 303

344 900

64

Resultado s Transitado s

1

-

65

Resultado s Distribuído s

1

-

66

Resultado Líquido do Exercício

1

67

Dividendo s A ntecipado s das SIM

20 372

-

-

20 372

20 372

-

-

20 372

109 527

-

-

109 527

423

109 527

-

-

109 527

424+...+429

3

TOTA L DE DISP ONIBILIDA DES

43

A C R ÉSC IM O S E D IF E R IM EN T O S

58

Outro s A créscimo s e Diferimento s

4 912

455 162

Co missõ es a P agar

18

789

Outras Co ntas de Credo res

18

18 678

Empréstimo s Obtido s

18

TOTA L DE VALORES A P A GA R

A créscimo s de P ro veito s

(403)

C O N T A S D E T E R C E IR O S

Depó sito s a Ordem

51

450 653

-

TOTA L DE CA P ITA L DO FUNDO

D ISP O N IB ILID A D E S
12

31/12/2021

10 279

C O N T A S D E T E R C E IR O S
411+...+418

NOTAS

338 924

C A R T E IR A D E T Í T ULO S
22

DESIGNAÇÃO

Líquido

A C R ÉSC IM O S E D IF E R IM EN T O S

TOTA L DE A CRÉSCIM OS E DIFERIM ENTOS

T O T A L D O A C T IV O

468 824

O CONTABILISTA CERTIFICADO

19 467

-

-

-

-

-

-

-

-

10 2 7 9

4 303

474 800

55

Acréscimo s de Custo s

17

58

Outro s A créscimo s e Diferimento s

17

TOTA L DE ACRÉSCIM OS E DIFERIM ENTOS

T O T A L D O C A P IT A L E P A SS IV O

110
60
170

474 800

A ADMINISTRAÇÃO
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SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

CONTA

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

Valores em Euro

DIREITOS SOBRE TERCEIROS
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

PERIODOS

-257

16020
RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

PERIODOS

31/12/2021

31/12/2021

OPERAÇOES SOBRE COTAÇÕES
911

À vista

935

Futuro s

OPERAÇOES CAMBIAIS
72 319

T OT A L

TOTAL DOS DIREITOS

CONTAS DE CONTRAPARTIDA

O CONTABILISTA CERTIFICADO

911

À vista

-

935

Futuro s

-

7 2 3 19

T OT A L

-

72 319

TOTAL DAS RESPONSABILIDADES

-

-

CONTAS DE CONTRAPARTIDA

72 319

A ADMINISTRAÇÃO
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2.2 Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2021
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Valores em Euro

Custos e Perdas
Designação

Período Corrente
Notas

Proveitos e Ganhos
Designação

31/12/2021

CUSTOS E PERDAS CORRENTES

5

67

5

Outras, de Operações Correntes

15

De Operações Extrapatrimoniais

5

-

De Operações Correntes

-

Da Carteira de Títulos e Outros Ativos

469

5

1 226

2 238

Outras, de Operações Correntes

-

83

De Operações Extrapatrimoniais

-

Perdas em Operações Financeiras

Em Operações Extrapatrimoniais

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

Rendimentos de Títulos e Outros Ativos

Comissões e taxas

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

31/12/2021

Juros e Proveitos Equiparados

Da Carteira de Títulos e outros ativos

Da Carteira de Títulos e outros ativos

Notas

PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

Juros e Custos Equiparados

De Operações Correntes

Período Corrente

Ganhos em Operações Financeiras
5
5

31 652

Na Carteira de Títulos e Outros Ativos

5

37 806

20 834

Em Operações Extrapatrimoniais

5

22 436

Impostos
Impostos sobre o rendimento

9

Impostos Indiretos

9

187

Provisões do Exercício
Outros Proveitos e Perdas Correntes

Outros Custos e Perdas Correntes
Outros Custos e Perdas Correntes
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES

15

TOTAL

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES

56 556

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

Outros Proveitos e Perdas Correntes

1 025

-

4 912

61 468

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

-

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

-

TOTAL

61 468

61 468

Resultados da Carteira de Títulos

6 911

Resultados Eventuais

Resultados das Operações Extrapatrimoniais

1 520

Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento

5 100

Resultados Correntes

4 912

Resultados Liquidos do Periodo

4 912

-
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2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores em Euro
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS

De 2021-01-01 a 2021-12-31
(EUR)

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC
Recebimentos:
Subscrição Unid.Part
Fluxo das OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO OIC

450 250
450 250

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
Recebimentos:
Vendas Tít.e Out.Ativos
Rendim.Tít.e Out.Act

Ago
Pagamentos:
CompraDez
Tit.e Out.Ativos
Comiss. de Corret.

103 078
1 226
104 304

443 804
37
443 841

Fluxo das OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS

(339 537)

OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
Recebimentos:
Oper. s/Cotações

22 436
22 436

Pagamentos:
Oper. s/Cotações
Out.Pag.Op.Prazo

20 778
161
20 939

Fluxo das OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

1 497

OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
Pagamentos:
Comissão de Gestão
Comissão de Depósito

1 213
123

Impostos e Taxas

244

Outras despesas

1 103
2 683

Fluxo das OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE
Saldo dos Fluxos de Caixa do Período:
Efeitos das Diferenças de Cambio:
Disponibilidades no Início do Período:
Disponibilidades no Fim do Período:

O CONTABILISTA CERTIFICADO

(2 683)
109 527
0
0
109 527

A ADMINISTRAÇÃO
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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. Os valores das unidades de participação são calculados diariamente nos dias úteis,
determinando-se simultaneamente os valores das unidades de participação da Categoria I e
da Categoria R.
O valor da unidade de participação de cada Categoria é obtido pela divisão do valor líquido
global do OIC afeto aos participantes detentores de unidades de participação de cada
Categoria, pelo número de unidades de participação em circulação afetas a cada Categoria.
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.
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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
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, tomarse-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:
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 852.468 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob número único de
matrícula e identificação fiscal 515 373 508.

24

A valorização de instrumentos financeiros não admitidas à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será efetuada com base no valor médio das ofertas de
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.
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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
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.

ii.

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;
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 cobra uma comissão de subscrição, no momento em que se subscrevem as unidades de
participação do fundo de investimento. O seu montante é, assim, adicionado ao valor das
unidades de participação para se apurar o montante a pagar pelo subscritor, podendo ser cobrada
uma comissão de 2% por categoria de unidades de participação, revertendo a favor da sociedade
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gestora. As subscrições efetuadas na categoria R, independentemente do canal de
comercialização, estão isentas de comissão até 31 de dezembro de 2021.

Comissão de reembolso
O OIC poderá cobrar, em todas as categorias uma comissão de resgate de 0.50% até 90 dias,
decorridos sobre a data da subscrição. A comissão de resgate será cobrada em função da
salvaguarda do interesse dos demais participantes no OIC, revertendo a favor da Sociedade. Após
o período de 90 dias, não será cobrada qualquer comissão de resgate no momento do reembolso
do investimento.
Comissão de gestão
Valor da comissão:
A comissão de gestão é fixa aplicando-se a cada uma das categorias os seguintes valores:
Categoria I
i. A comissão de gestão é de 1,25% ao ano e reverte a favor da Sociedade Gestora.
Categoria R
ii. A comissão de gestão é de 1,75% ao ano e reverte a favor da Sociedade Gestora
Modo de cálculo da comissão:
A comissão é calculada diariamente sobre o valor global do Fundo, subjacente a cada categoria
tratando-se de uma taxa nominal.
Condições de cobrança da comissão:
A comissão é cobrada mensalmente e postecipadamente até ao 5 dia útil do mês seguinte.
Comissão de Depósito
Valor da comissão:
A comissão de depositário é de 0,13% anual, passando a 0,12% 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.
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.
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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, majorada de acordo com a Portaria n.º 342-A/2016,
de 29 de dezembro, e artigo 35.º dos Estatutos da Autoridade da Concorrência (AdC),
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto.
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
O enquadramento abaixo apresentado não dispensa a consulta da legislação em vigor a cada
momento, nem constituí garantia da sua não alteração até à data do resgate/reembolso. O
enquadramento aqui expresso não obriga as autoridades fiscais ou judiciárias e não garante que
essas entidades não possam adotar posições contrárias.
O regime fiscal que a seguir se descreve respeita ao regime fiscal em vigor na data de
apresentação do presente relatório e assenta na interpretação da SIXTY DEGREES SGOIC sobre o
mesmo.
IRC
O regime, aplicável aos organismos de investimento coletivo (Decreto-Lei nº 7/2015 de 13 de
janeiro), assenta num método de tributação dos rendimentos à “Saída”, ou seja, a tributação é
essencialmente na esfera dos participantes.
O OIC é tributado, à taxa geral de IRC, sobre o seu lucro tributável, o qual corresponde ao
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valias obtidas, bem como dos rendimentos, incluindo os descontos, e gastos relativos a comissões
de gestão e outras comissões que revertam a seu favor.
Imposto do Selo
É devido, trimestralmente, Imposto do Selo sobre o ativo líquido global do OIC, à taxa de 0,0125%.

Tributação dos rendimentos obtidos pelos participantes
A tributação, ao abrigo do novo regime, incide apenas sobre a parte dos rendimentos gerados a
partir de 1 de julho de 2015. Assim, a valia apurada no resgate ou transmissão onerosa das
unidades de participação é dada pela diferença entre o valor de realização e o valor de mercado
das unidades de participação a 30 de junho de 2015 ou, se superior, o valor de aquisição das
mesmas.
A) Pessoas singulares
a) Residentes (i.e., titulares de unidades de participação ou participações sociais residentes em
território português)
i) Rendimentos obtidos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola
Os rendimentos distribuídos pelo OIC e os rendimentos obtidos com o resgate de unidades de
participação e que consistam numa mais-valia estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa liberatória
de 28%, podendo o participante optar pelo seu englobamento.
Os rendimentos obtidos com a transmissão onerosa de unidades de participação estão sujeitos a
tributação autónoma, à taxa de 28%, sobre a diferença positiva entre as mais e as menos valias
do período de tributação.
ii) Rendimentos obtidos no âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola
Os rendimentos distribuídos pelo OIC estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa liberatória de 28%,
tendo a retenção na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.
Os rendimentos obtidos com o resgate e com a transmissão onerosa de unidades de participação
concorrem para o lucro tributável, aplicando-se as regras gerais dos Códigos de IRC e de IRS.
b) Não residentes
Os rendimentos obtidos estão isentos de IRS.
Quando os titulares, pessoas singulares, sejam residentes em países sujeitos a um regime fiscal
claramente mais favorável, os rendimentos decorrentes das UP são sujeitos a tributação, por
retenção na fonte, à taxa de 35% no caso dos rendimentos de capitais e à taxa de 28% no caso
rendimentos obtidos com as operações de resgate das UP, ou via tributação autónoma, à taxa de
28%, no caso de rendimentos decorrentes da transmissão onerosa da UP.
B) Pessoas coletivas
a) Residentes
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Os rendimentos distribuídos pelo OIC estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 25%, tendo o
imposto retido a natureza de imposto por conta.

Por outro lado, os rendimentos obtidos com o resgate ou a transmissão onerosa das unidades de
participação concorrem para o apuramento do lucro tributável, nos termos do Código do IRC.
Os rendimentos obtidos por pessoas coletivas isentas de IRC estão isentos de IRC, exceto quando
auferidos por pessoas coletivas que beneficiem de isenção parcial e respeitem a rendimentos de
capitais, caso em que os rendimentos distribuídos são sujeitos a retenção na fonte, com carácter
definitivo, à taxa de 25%.
b) Não residentes
Os rendimentos obtidos com as unidades de participação são isentos de IRC.
No caso de titulares pessoas coletivas residentes em países sujeitos a um regime fiscal claramente
mais favorável, os rendimentos decorrentes das UP estão sujeitos a tributação à taxa de 35%, por
retenção na fonte, no caso dos rendimentos distribuídos, ou tributação autónoma à taxa de 25%,
no caso de rendimentos auferidos com o regaste
ou com a transmissão onerosa da UP.
No caso de titulares pessoas coletivas residentes em países sujeitos a um regime fiscal claramente
mais favorável ou detidos, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades ou pessoas
singulares residentes em território português, os rendimentos decorrentes das unidades de
participação estão sujeitos a tributação à taxa de 25%, por retenção na fonte.
Tributação em sede de imposto de selo
Estão sujeitas, desde janeiro de 2019, a imposto de selo à taxa de 4%:
a)
b)
c)

As comissões de gestão e de depósito suportadas pelo OIC;
As comissões de subscrição e resgate suportadas pelos Participantes.
Custos de Research

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 2021, apresenta o seguinte
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detalhe:
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL
Descrição

(em euro)

No início

Valor Base

-

Diferença p/Valor Base

-

Resultados Distribuídos

-

Subscrições

Resgates

450 653

-

403

-

-

Outros

Resultados do Exercício

No fim
450 653
-

403

Resultados Acumulados

-

-

Resultados do Período

-

-

4 912

4 912

Soma

-

-

4 912

455 162

450 250

-

-

A evolução do valor do Fundo durante o exercício de 2021 foi o seguinte:
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL- Categoria I

(em euro)
VLGF

Valor UP

Nº de UP Circulação

Ano 2021
Set

353 682

5.0526

70 000.0000

Dez

357 848

5.1121

70 000.0000

SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL- Categoria R

(em euro)
VLGF

Valor UP

Nº de UP Circulação

Ano 2021
Dez

97 315

4.8342

20 130.5800

Nota 2 – Transações de valores Mobiliários no período
No exercício de 2021, as transações de valores mobiliários efetuados pelo Fundo apresentaram
a seguinte composição:
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

(em euro)

Compras (1)

Vendas (2)

Mercado

Mercado

Total (1)+(2)
Mercado

Acções

462 234

123 487

585 721

Contrato de Futuros

242 502

171 785

414 287

Durante o exercício de 2021, não foi cobrada qualquer comissão de subscrição e resgate.
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL
Valor
Subscriçoes
Resgates

(em euro)
Comissoes Cobradas

450 250

-

-

-

Nota 3 – Carteira de Títulos e Disponibilidades
O detalhe da carteira de títulos, a 31 de dezembro de 2021 é apresentado como se segue:
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INVENTÁRIO DA CARTEIRA
em 31 de Dezembro de 2021

(Va l ores em Euro)

SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL
Preço de
aquisição

Mais
valias

Jeronimo Martins SGP

42 389

2 815.58

45 204.90

45 204.90

Sonae SGPS SA

40 569

4 428.70

44 997.59

44 997.59

Descrição dos Títulos

menos
valias

Valor da
carteira

Juros
corridos

SOMA

1 - VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS

1.1 - Mercado de Bolsa Nacional
1.1.4 - Acções

Corticeira Amorim SG

21 893

EDP - Energias de Po

13 043

Mota-Engil SGPS SA

8 461

Ibersol SGPS SA

5 107

Vista Alegre

2 822

179.60

Novabase

8 039

480.83

Cofina

4 394

-118.49

4 275.88

4 275.88

Nos

31 263

-201.54

31 061.69

31 061.69

REN - Redes Energeti

20 887

21 118.41

21 118.41

6 470.10

6 470.10

9 587.49

9 587.49

5 170.36

5 170.36

Semapa-Sociedade de

6 779

Altri SGPS SA

9 535

Impresa

5 436

-1 069.90
133.95
-604.35
-160.54

231.34
-308.58
52.32
-265.98

20 822.88

13 176.86

13 176.86

7 856.33

7 856.33

4 946.90

4 946.90

3 001.90

3 001.90

8 519.68

8 519.68

Banco Comercial Port

22 389

Galp Energia SGPS SA

18 372

Navigator Co SA/The

38 707

EDP RENOVÁVEIS

10 231

-441.39

7 773

-307.34

7 465.65

7 465.65

19 120

-31.66

19 088.10

19 088.10

CTT-Correios de Port
Greenvolt
Sub-Total:

Total

301.58

20 822.88

-79.27
2 655.87

22 690.96

22 690.96

18 292.44

18 292.44

41 362.45

41 362.45

9 789.30

9 789.30

337 209

11 279.76

-3 589.04

344 899.87

0.00

344 899.87

337 209

11 279.76

-3 589.04

344 899.87

0.00

344 899.87

O movimento ocorrido nas rubricas de disponibilidades, durante o exercício de 2021 foi o
seguinte:
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL
Contas
Depósitos à ordem

Saldo Inicial
-

Aumentos
576 384

Reduçoes
466 857

Saldo Final
109 527

No final do ano de 2021, os depósitos à ordem encontravam-se domiciliados na Caixa Geral de
Depósitos com um valor total de 109.527,44 euros.
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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”.

Nota 5 – Resultados Obtidos
Os resultados obtidos pelo Fundo, no exercício de 2021, são compostos pelas seguintes rubricas:
1º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO - PROVEITOS

SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

(Valores em Euro )
GANHOS DE CAPITAL

Natureza

GANHOS COM CARÁCTER DE JURO

Mais Valias
potenciais

Mais Valias
efectivas

Soma

33 465

4 340

37 806

22 436

22 436

Juros
vencidos

Juros
corridos

Rendimento
de títulos

Soma

1 226

1 226

Operações à Vista

Acções
Operações a Prazo
Cotações
Futuros

2º QUADRO - COMPONENTES DO RESULTADO DO FUNDO - CUSTOS

SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

(Valores em Euro )
PERDAS DE CAPITAL

Natureza

JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS

Menos Valias
potenciais

Menos Valias
efectivas

Soma

27 489

4 163

31 652

Juros vencidos
e comissões

Juros
corridos

Soma

Operações à Vista
Acções
Operações a Prazo
Cotações
Futuros

20 834

20 834

Comissões
De Gestão

1 673

1 673

De Depósito

165

165

De Carteira Títulos

469

469

DeOp. Extrapatrimon.
Taxa de Supervisão

83

83

400

400

Outras Operações
Op. De Empréstimo

67.0
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Nota 9 – Impostos e taxas
Durante o exercício de 2021, foram cobrados os impostos que se seguem:
SIXTY DEGREES PPR/OICVM FLEXIVEL-IC

(em euro)
31/12/2021

Conta

Descrição

Saldo

74122

Imposto de selo

187

Nota 15 – Encargos Imputados ao Fundo
Os encargos imputados ao Fundo, durante o exercício de 2021, apresentam o seguinte detalhe:
SIXTY DEGREES ACÇOES PORTUGAL

(Va l ore s e m EUR)
31/12/2021

Custos

Valor

Valorização Média

%VLGF

429 729

Ba nco De pos i t.
Comi s s ã o Ge s tã o
Tx. Supe rvi s ã o
Cus tos de Audi tori a
Outros Cus tos

TOTAL

165

0.03851%

1 673

0.38928%

400

0.09308%

1 016

0.23637%

9

0.00218%

3 263

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (TGC)

0.76%

Nota 16 – Comparabilidade das Demonstrações Financeiras
O Fundo foi constituído em setembro de 2021 pelo que não existem comparativos anuais. O
exercício de 2021 refere-se apenas a 3 meses de atividade do Fundo.

Nota 17 – Acréscimos e Diferimentos
Em dezembro de 2021, esta rubrica apresentava os seguintes valores:
Acréscimos de Custos

(em euro)
Saldo

Descrição

31/12/2021

Comissoes

43

Juros

67

Ajustamentos Margens
Total

60
170
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Nota 18 – Contas de Terceiros
Em dezembro de 2021, as contas de terceiros apresentavam os seguintes valores:
Devedores
Descrição

(em euro)
Saldo
31/12/2021

Opera çoes de mercado

Total

20 372

20 372

Credores

(em euro)
Saldo
31/12/2021

Descrição
Opera çoes de merca do
Enti da de Gestora (Si xty Degrees )
Enti da de Deposi tá ri a (CGD)
Autori da de de Supervi s ã o (CMVM)
Esta do e outros entes públ i cos

Total

18 621
537
51
200
57

19 467

O Contabilista Certificado

A Administração

_________________________

_____________________

Lisboa 21 de março de 2022
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4 Certificação das Contas
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