
ANEXO 2 
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS E 
CÁLCULO DA EXPOSIÇÃO GLOBAL EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

(Informação prevista no artigo 21.º) 
 
TRIMESTRE:  
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: 
DESIGNAÇÃO DO OIC: 
CÓD. OIC: 
 
 
A – INVESTIMENTO EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS NO FINAL DO TRIMESTRE 
 

Data 
da 

Operaçã
o 

Descrição 
do 

contrato 

Contrapa
rte 

Vencimento 

Posição da carteira no final do 
trimestre 

Instrumento financeiro derivado 
N.º de 

contratos 
P. líquida 

(C/V) 
Valor Nocional 

       
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

       
       

 
NOTAS: 

(A) Data de realização da operação; 
(B) Denominação do instrumento financeiro derivado, tal como é formalmente designado nas 

respetivas condições gerais, indicando, se aplicável, o mercado onde foi negociado; 
(C) Identificação da contraparte da operação; 
(D) Data de vencimento do contrato; 
(E) Número de contratos da posição líquida em aberto; 
(F) Sinal da posição líquida, compradora (C) ou vendedora (V); 
(G) Valor nocional do contrato. 

 
B – EXPOSIÇÃO GLOBAL ATRAVÉS DA ABORDAGEM BASEADA NOS COMPROMISSOS 

    

Data 

Instrumentos 
financeiros derivados 
sem mecanismos de 
compensação e de 
cobertura do risco 

Instrumentos 
financeiros derivados 
com mecanismos de 
compensação e de 
cobertura do risco 

 Exposição 
global em 

instrumento
s 

financeiros 
derivados 
(% VLGF) 

  
Garantia 
objeto de 

reinvestimen
to 

 

 

 
          

(A) (B) (C) (D) (E)   
         
     

Notas:  
    

 

(A) Datas em que, no trimestre, o OIC deteve instrumentos financeiros derivados; 
(B) Valor de mercado de posições equivalentes nos ativos subjacentes relativamente a cada 

instrumento financeiro derivado para o qual não existam mecanismos de compensação e de 
cobertura do risco; 

(C) Valor de mercado de posições líquidas equivalentes nos ativos subjacentes relativamente a 
instrumentos financeiros derivados para os quais existam mecanismos de compensação e de 
cobertura do risco; 

(D) Valor de mercado das garantias objeto de reinvestimento, associado a técnicas e instrumentos 
de gestão, incluindo acordos de recompra ou empréstimo de valores mobiliários; 

(E) Exposição global em instrumentos financeiros derivados em % do VLGF. 

 



C – VALOR SUJEITO A RISCO 
 

 
Data 

Valor 
sujeito a 

risco 

Valor sujeito a risco 
(% VLGF) 

  

Valor sujeito a risco 
(em % VAR da carteira 

de referência 
 

Carteira de 
referência  

       

(A) (B) (C) Caso aplicável (D) Caso aplicável 
(E) Caso 
aplicável 

       

 
Notas:   

  

(A) Datas em que, no trimestre, o OIC deteve instrumentos financeiros derivados;  
(B) Valor sujeito a risco; 
(C) Valor sujeito a risco absoluto (relativamente ao valor líquido global do OIC); 
(D) Valor sujeito a risco relativo (relativamente ao valor sujeito a risco da carteira de referência); 
(E) Identificação da carteira de referência utilizada no cálculo do valor sujeito a risco relativo. 

 
PRESSUPOSTOS: 
     

Periodicidade 
de cálculo 

Período de 
detenção da 

carteira 

Intervalo de 
confiança 

Risco do 
ativo 

subjacente 

Período 
considerado 
para o risco 

do ativo 
subjacente 

     

(A) (B) (C) (D) (E) 

     

     

Notas:     

    

(A) Periodicidade de cálculo do valor sujeito a risco; 
(B) Tempo disponível para liquidar as posições em carteira; 
(C) Intervalo de confiança considerado; 
(D) Volatilidade histórica do ativo subjacente; 
(E) Observações consideradas para efeitos de cálculo da volatilidade. 

  


