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Glossários
GLOSSÁRIO 1 TERMOS DEFINIDOS 
No Prospeto, os termos seguintes têm os significados específicos indicados. Todas 
as referências a leis e documentos aplicam-se a essas leis e documentos, com a 
redação que lhes for dada pelas subsequentes alterações. 

Lei de 2010 A lei luxemburguesa de 17 de dezembro de 2010 relativa aos 
organismos de investimento coletivo. As palavras e expressões que não estiverem 
definidas no Prospeto mas sejam definidas na Lei de 2010 têm o mesmo 
significado que na Lei de 2010. 
Investidores Adicionais Entidades que são elegíveis para as Ações I, I2, S1, S2, X e Y na 
UE, além das Contrapartes Elegíveis (conforme definidas abaixo). Estas entidades são as 
seguintes: 
 instituições de caridade registadas nas suas jurisdições 
 empresas negociadas ou cotadas num mercado regulamentado e Grandes Empresas 

(conforme definidas abaixo) 
 entidades empresariais ou sociedades gestoras de participações sociais, incluindo 

sociedades de investimento pessoais quando o objeto seja a detenção de 
participações/investimentos financeiros substanciais 
 autoridades locais e autarquias 
 organismos de investimento coletivo que não OICVM e as suas sociedades gestoras 
 companhias de resseguros 
 instituições de segurança social 
Estatutos  Os Estatutos de Constituição do Fundo. 

Moeda de Referência A moeda na qual um Subfundo prepara as suas 
demonstrações financeiras e calcula o seu valor patrimonial líquido total. 

Padrão de Referência Um índice ou taxa, ou uma combinação de índices ou de 
taxas, especificados como sendo um ponto de referência para um Subfundo. Os 
fins específicos para os quais um Subfundo utiliza o seu Padrão de Referência são 
indicados na secção Descrições dos Subfundosno Prospeto. Quando o Padrão de 
Referência de um Subfundo fizer parte da política, tal é indicado no objetivo de 
investimento e da política na secção Descrições dos Subfundos no Prospeto.  
No que respeita aos padrões de referência, "Retorno Total Líquido" significa que o 
retorno é cotado após qualquer imposto sobre os dividendos, "Retorno Total 
Bruto" significa que o retorno é cotado antes de qualquer imposto sobre os 
dividendos, e "Índice de Preços" significa que o retorno exclui o rendimento de 
dividendos 

Regulamento relativo aos Padrões de Referência Regulamento (UE) 2016/1011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2016 relativo aos índices 
utilizados como padrões de referência no quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento (e que altera as 
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o Regulamento (UE) n.º 596/2014). 

Preço de Compra e Preço de Venda As Ações de cada Classe de Ações são emitidas 
ao Preço de Venda dessa Classe de Ações determinado no Dia de Avaliação 
aplicável em conformidade com as disposições relevantes nos termos da secção 
Cálculo do Preço de Compra e de Venda no Prospeto. 

Sujeitos a determinadas restrições indicadas no presente documento, os 
Acionistas podem solicitar a qualquer momento o resgate das suas Ações ao Preço 
de Compra da Classe de Ações relevante determinado no Dia de Avaliação 
aplicável em conformidade com as disposições relevantes nos termos da secção 
Cálculo do Preço de Compra e de Venda no Prospeto. 

Conselho de Administração O Conselho de Administração do Fundo. 

China-Hong Kong Bond Connect O China-Hong Kong Bond Connect consiste num 
programa de negociação e compensação de obrigações através do qual os 
investimentos em títulos de dívida onshore emitidos na RPC são realizados. 

Administrador Um membro do Conselho de Administração. 

Distribuidor Qualquer pessoa ou entidade nomeada pela Sociedade Gestora para 
distribuir ou preparar a distribuição das Ações. 

Contraparte(s) Elegível(is)  Entidades designadas como Contrapartes Elegíveis per 
se no artigo 30.º, n.º 2, da Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros, assim como as entidades que se qualificam como 
Contrapartes Elegíveis nos termos da respetiva legislação nacional de acordo com 
o disposto no artigo 30.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65/UE e no artigo 71.º, n.º 1, do 
Regulamento Delegado da Comissão 2017/565/UE. As Contrapartes Elegíveis per 
se são:  

 empresas de investimento 
 instituições de crédito 
 companhias de seguros 
 fundos de pensões e respetivas sociedades gestoras 
 OICVM e respetivas sociedades gestoras 
 instituições financeiras autorizadas ou regulamentadas pela legislação da União 

Europeia ou pela legislação nacional de um Estado-Membro da União Europeia 
 governos nacionais e os serviços correspondentes, incluindo os organismos 

públicos que administram a dívida pública a nível nacional 
 bancos centrais e as organizações supranacionais 
Para efeitos dos requisitos de elegibilidade das Classes de Ações, as empresas de 
investimento, as instituições de crédito e as instituições financeiras autorizadas ou 
regulamentadas acima referidas têm de efetuar subscrições nas Classes de Ações 
(i) por sua conta ou através de estruturas que gerem os seu próprios ativos (ii) em 
seu próprio nome mas por conta de outras Contrapartes Elegíveis ou Investidores 
Adicionais ou (iii) em seu próprio nome mas por conta dos seus clientes com base 
num mandato de gestão discricionária. 

Estado Elegível Qualquer Estado-Membro da União Europeia, qualquer Estado-
Membro da OCDE e qualquer outro Estado que os Administradores considerem 
adequado em relação aos objetivos de investimento de cada Subfundo. Os Estados 
Elegíveis nesta categoria incluem países de África, das Américas, da Ásia, da 
Australásia e da Europa. 

Exercício  O ano fiscal do Fundo. 

Preços a Prazo (Forward Pricing)  Um preço calculado no momento da avaliação 
após o prazo-limite de negociação do Subfundo pelo qual todos os pedidos de 
negociação em Ações devem ser recebidos. 

Investidor Institucional Investidor Institucional na aceção do artigo 174.º da Lei de 
2010, como:  
 bancos e outros profissionais do setor financeiro, companhias de seguros e 

resseguros, instituições de segurança social e fundos de pensões, empresas de 
grupos industriais, comerciais e financeiros, que subscreveram títulos por sua própria 
conta, e as estruturas montadas por esses Investidores Institucionais para a gestão 
dos seus próprios ativos 

 instituições de crédito e outros profissionais do setor financeiro que invistam em seu 
próprio nome, mas por conta de Investidores Institucionais, como definidos acima 

 instituições de crédito ou outros profissionais do setor financeiro que invistam em seu 
próprio nome, mas por conta dos seus clientes com base num mandato de gestão 
discricionária 

 organismos de investimento coletivo e respetivos gestores 
 sociedades gestoras de participações sociais ou entidades similares, cujos acionistas 

sejam Investidores Institucionais nos termos descritos nos parágrafos anteriores 
 sociedades gestoras de participações sociais ou entidades similares, sediadas ou 

não no Luxemburgo, cujos acionistas/beneficiários efetivos sejam pessoas singulares 
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extremamente ricas e que possam ser razoavelmente considerados investidores 
experientes e em que o objetivo da sociedade gestora de participações sociais seja 
deter participações/investimentos financeiros significativos para um indivíduo ou 
família 

 uma sociedade gestora de participações sociais ou entidade similar que, em 
consequência da sua estrutura, atividade e objeto, constitua um Investidor 
Institucional por direito próprio 

 governos, entidades supranacionais, autoridades locais e autarquias ou respetivas 
agências 

Gestor de Investimentos A entidade que realiza a gestão dos investimentos e 
desempenha funções de consultoria para um determinado Subfundo. 
JPMorgan Chase & Co. A sociedade gestora de participações sociais da Sociedade 
Gestora (sede principal: 383 Madison Avenue, New York, N.Y. 10179, EUA) e as 
suas sucursais e filiais diretas ou indiretas, a nível mundial. 
JPMorgan Chase Bank, N.A./JPMCBUma filial da Sociedade Gestora que atua 
como agente de empréstimo de títulos. 
KIID O documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores 
("Key Investor Information Document"), um documento pré-contratual legalmente 
exigido de duas páginas que descreve sucintamente os objetivos, políticas, riscos, 
custos, resultados anteriores e outras informações relevantes em relação a uma 
Classe de Ações de um certo Subfundo. 
Grande Empresa  Para efeitos dos requisitos de elegibilidade das Classes de 
Ações, são as empresas que se enquadram na aceção do n.º 2, secção I do Anexo II 
da Diretiva 2014/65/UE. 
Sociedade Gestora  A entidade com responsabilidade geral pela gestão 
empresarial do Fundo. 
Montante Mínimo de Ativos sob Gestão O montante mínimo de ativos sob gestão é 
determinado pela Sociedade Gestora (excluindo investimentos na gama JPMorgan 
Liquidity Funds, no JPMorgan Funds – Managed Reserves Fund e no JPMorgan 
Funds – Sterling Managed Reserves Fund) através de mandatos segregados e/ou 
organismos de investimento coletivo, geridos e/ou administrados por qualquer 
uma das entidades do grupo JPMorgan Asset Management, incluindo, entre outros, 
a Sociedade Gestora e os Gestores de Investimentos. 
Subfundo de Mercado Monetária  Qualquer Subfundo devidamente autorizado de 
acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos Fundos de Mercado 
Monetário, podendo ser alterado ou modificado ao longo do tempo. 
VPL Valor patrimonial líquido por Ação. 
Depositário da RPC China Construction Bank Corporation ("CCB"), uma sociedade 
constituída na China e sediada em 25 Finance Street, Pequim, RP China, 100032. 
 
Política de Privacidade A Política de privacidade emitida pela JPMorgan Asset 
Management em seu nome e em nome das suas subsidiárias e filiais e disponível 
em www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.  

Títulos Elegíveis para QFII/RQFII Títulos e outros investimentos que um QFII ou 
RQFII pode deter ou realizar nos termos dos Regulamentos sobre QFII/RQFII. 

Regulamentos sobre QFII/RQFII As leis e regulamentos que regem o 
estabelecimento e funcionamento do regime do investidor institucional estrangeiro 
qualificado e o regime do investidor institucional estrangeiro qualificado em 
renminbi na RPC. 

Mercado Regulamentado  Um mercado que cumpre os requisitos indicados no 
número 21 do Artigo 4.º da Diretiva 2014/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos 
financeiros (e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE), bem 
como qualquer outro mercado num Estado Elegível que seja regulamentado, opera 
regularmente e é reconhecido e aberto ao público. 

Ação Uma ação de qualquer Subfundo. 

Classe de AçõesUma classe de Ações. 

Moeda da Classe de Ações  A divisa na qual uma determinada Classe de Ações 
está denominada, podendo ou não corresponder à Moeda de Referência do 

Subfundo. 

Acionista Qualquer investidor registado como titular de Ações no registo do Fundo. 

Relatórios aos Acionistas  Os relatórios anuais e semestrais do Fundo. 

Subfundo de Mercado Monetário de Curto Prazo  Qualquer Subfundo devidamente 
autorizado de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2017/1131 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 relativo aos Fundos de 
Mercado Monetário, podendo ser alterado ou modificado ao longo do tempo 

Subfundo Qualquer subfundo do Fundo. 
OIC Um Organismo de Investimento Coletivo. 

OICVM Um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários regido pela 
Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de julho de 
2009 que coordena disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
respeitantes aos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários. 

Diretiva OICVM V   Diretiva 2014/91/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 
23 de julho de 2014 que altera a Diretiva 2009/65/CE que coordena as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) no que 
respeita às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções. 

Legislação OICVM V   Diretiva OICVM V, Regulamento OICVM V e as disposições 
relevantes da Parte I da Lei de 2010 e qualquer ato, estatuto, regulamento, 
diretrizes circulares ou vinculativas, derivados ou relacionados, da UE ou nacionais.  
Regulamento OICVM VRegulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/438 de 17 
de dezembro de 2015 que complementa a Diretiva. 

Dia de Avaliação Um dia no qual um Subfundo aceita negociar pedidos e calcula 
um VPL por Ação para cada Classe de Ações. Sujeito a quaisquer outras restrições 
indicadas na respetiva secção do Subfundo em Descrições dos Subfundos, deve 
considerar-se como "Dia de Avaliação" um dia da semana que não seja um dia em 
que uma bolsa ou mercado, onde uma parte substancial dos investimentos do 
Subfundo em causa seja negociada, estejam encerrados. Quando as negociações 
em qualquer uma dessas bolsas ou mercados forem condicionadas ou suspensas, 
a Sociedade Gestora poderá, tendo em consideração as condições prevalecentes 
no mercado ou outros fatores relevantes, decidir se um dia em particular será ou 
não um Dia de Avaliação. A 1 de janeiro, na segunda-feira a seguir à Páscoa, a 24 
– 26 de dezembro inclusive, e qualquer outro dia especificado em Descrições dos 
Subfundos também não se prevê que haja avaliação. Excecionalmente, em 31 de 
dezembro, desde que não seja um sábado ou domingo, será calculado um VPL por 
Ação para cada Classe de Ações, não sendo todavia aceite qualquer pedido de 
negociação. Para uma lista dos dias em que se prevê que não haja negociação e 
dos dias que não sejam um dia de avaliação, visite 
jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information/. 

GLOSSÁRIO 2 TERMOS GERAIS DE INVESTIMENTO 

Embora este glossário reflita os significados pretendidos no Prospeto, as suas 
definições têm caráter informativo (por oposição a jurídico) e destinam-se a 
fornecer descrições gerais úteis de valores mobiliários, técnicas e outros termos 
comuns. 

retorno absoluto  Um desempenho que seja positivo em termos de aumento do 
VPL, ao contrário do desempenho relativamente a um Padrão de Referência ou 
outra medida. 

extensão ativa Uma abordagem de investimento 130/30 que procura melhorar 
os retornos potenciais assumindo posições curtas em títulos e aumentando 
posições longas sem incrementar a exposição líquida geral ao mercado.  As 
posições longas e curtas do Subfundo serão normalmente compostas por 
130% de posições longas e 30% de posições curtas, podendo estas metas 
todavia variar consoante as condições do mercado.  As exposições do 
Subfundo são reajustadas periodicamente para procurar manter estes 
intervalos. 
título garantido por hipotecas emitido por uma agência  Um título garantido por 
hipotecas emitido por uma agência patrocinada pelo governo norte-americano, 
como a Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), a Federal National 
Mortgage Association (Fannie Mae) ou a Federal Home Loan Mortgage Corporation 

http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
http://jpmorganassetmanagement.com/sites/dealing-information/
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(Freddie Mac). 

gerido de forma agressiva  Gerido com possibilidade de rotação e riscos mais 
elevados do que um padrão de referência aplicável. 

alfa  O desempenho ajustado ao risco de um investimento. 

ASEANAssociação das Nações do Sudeste Asiático. Os membros atuais são Brunei, 
Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia e 
Vietname. A composição da ASEAN pode variar ao longo do tempo. 

papel comercial garantido por ativos (ABCP) Uma dívida de curto prazo, geralmente 
limitada a uma maturidade não superior a 397 dias e emitida numa base de 
desconto. O produto das emissões de ABCP é usado, principalmente, para obter 
juros sobre vários ativos, por exemplo, valores a receber de clientes, valores a 
receber de crédito ao consumo ou empréstimo automóveis. Tais financiamentos 
podem assumir a forma de uma compra de ativos tradicionais ou um empréstimo 
garantido.  
título garantido por ativos (ABS)Um título de dívida cujo rendimento, qualidade de 
crédito e maturidade efetiva derivam de participação num conjunto de ativos, como 
dívidas de cartões de crédito, empréstimos à compra de automóveis, hipotecas, 
empréstimos a estudantes, locações financeiras de equipamento, empréstimos de 
recompra garantidos e EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates). 

vida média  O tempo necessário, em média, para que os ativos subjacentes a um 
título garantido por ativos consigam o reembolso do respetivo capital. 

Finanças Comportamentais ("Behavioural Finance")   Um processo de 
investimento baseado em investimentos sistemáticos em ações com 
características de estilo específicas, tais como valor, qualidade, momentum do 
preço e tendências de ganhos. Os estudos históricos demonstraram que tais títulos 
podem superar o ciclo do mercado à medida que exploram fatores psicológicos (os 
enviesamentos comportamentais e cognitivos dos investidores) nos mercados 
acionistas. Por exemplo, o excesso de confiança dos investidores, a expectativa de 
que os ganhos de um título continuarão a crescer perpetuamente ou a aversão à 
perda, a relutância de um investidor em vender um título cujo preço tem vindo a 
diminuir. 

nível inferior ao grau de investimentoTítulos de dívida de emitentes com menor 
solvabilidade. Estes títulos têm notação Ba1/BB+ ou inferior utilizando a notação 
mais elevada disponível por parte de uma das agências de notação independentes 
como a Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch. Também conhecidos como títulos de 
"elevado rendimento" porque normalmente oferecem um rendimento maior em 
troca do seu nível superior de risco incumprimento em comparação com títulos de 
dívida com grau de investimento. 

beta  Uma medida do risco de um título comparativamente ao mercado como um 
todo. 

blue chipsGrandes empresas sobejamente reconhecidas, bem estabelecidas e 
aparentemente financeiramente sólidas 

Obrigação BradyUma obrigação denominada em USD emitida pelo governo de 
países em desenvolvimento ao abrigo do Plano Brady, um programa 
especificamente concebido para ajudar os países da América Latina a liquidar uma 
parte da sua dívida aos Estados Unidos da América. 

Caisse de Consignation A agência governamental luxemburguesa responsável pela 
custódia de ativos não reclamados. 

equivalente de caixa Um título que pode ser prontamente convertido em dinheiro 
como, por exemplo, títulos de dívida pública de curto prazo, certificados bancários 
de depósito ou instrumentos do mercado monetário ou fundos. 

obrigação catastrófica Um tipo de título de dívida em que o retorno do capital e o 
pagamento de juros dependem da não ocorrência de um evento impulsionado 
específico, como um furacão, terramoto ou outro fenómeno físico ou relacionado 
com as condições climatéricas.  

CDSC  Do inglês "contingent deferred sales charge", é uma comissão de resgate 
antecipado que é deduzida do produto do resgate e calculada, no momento do 
resgate, sobre o preço de compra das Ações. 

Programas China-Hong Kong Stock Connect O Programa Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect e quaisquer outros programas igualmente regulamentados de 

negociação e de compensação de títulos através dos quais os investimentos em 
títulos nacionais da RPC são realizados. 

Ações China A e Ações China B  A maioria das empresas cotadas em bolsas de 
valores chinesas oferecerá duas classes de ações diferentes. As Ações China A são 
transacionadas em Renminbis nas bolsas de valores de Xangai e Schenzhen por 
sociedades constituídas na China Continental. As Ações China B são cotadas em 
divisas estrangeiras (como o USD) nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen, e 
estão abertas quer ao investimento nacional, quer ao investimento estrangeiro. 

Estados da CEI  Comunidade de Estados Independentes, uma aliança de antigas 
Repúblicas Socialistas Soviéticas da União Soviética anterior à sua dissolução em 
dezembro de 1991. Os Estados-Membros incluem: Arménia, Azerbaijão, 
Bielorrússia, Cazaquistão, Geórgia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, 
Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão. 

mecanismo de reembolso  Quando se verificar um rendimento negativo é possível 
atribuir uma comissão de desempenho desde que os resultados excedam o 
rendimento do Padrão de Referência da comissão de desempenho desde a última 
vez em que tenha sido paga uma comissão de desempenho. 

garantia  Ativos fornecidos por um mutuário como um valor mobiliário para o 
mutuante para o caso de o mutuário não conseguir cumprir as suas obrigações. 

obrigação garantida por empréstimos  Um título de dívida cujos pagamentos 
derivam de um conjunto de empréstimos de empresas de média e grande 
dimensão, o qual é dividido em parcelas com diferentes níveis de exposição a 
quaisquer empréstimos que se tornem de cobrança duvidosa. 

obrigação garantida por hipotecas (CMO - collateralised mortgage obligation)  Um 
título garantido por hipotecas dividido em parcelas com diferentes níveis de 
exposição a quaisquer empréstimos que se tornem de cobrança duvidosa. 
mercadorias Bens físicos que se inserem numa de duas categorias: mercadorias 
pesadas, como os metais (ex.: ouro, cobre, chumbo, urânio), diamantes, petróleo e 
gás; e mercadorias agrícolas, como produtos agrícolas, lã, algodão e géneros 
alimentícios (ex.: cacau, açúcar, café). 

obrigação convertível contingente Um tipo de título que normalmente funciona 
como uma obrigação, desde que determinadas condições previamente 
estabelecidas não sejam desencadeadas. Estes eventos desencadeadores podem 
incluir que as medidas relativas à solidez financeira do emitente se mantenham 
acima de um determinado nível ou que o preço da ação desça abaixo de um nível 
especificado. 

contratos por diferenças (CFD - contracts for difference) Um acordo celebrado num 
contrato de futuros mediante o qual as diferenças na liquidação são realizadas 
através de pagamentos em numerário, e não através da entrega física de bens ou 
serviços. Os CFD proporcionam aos investidores todos os benefícios e riscos de 
possuir um título sem o possuir na realidade.  

título convertível  Tipo de título que tem, de uma forma geral, características 
similares às dos títulos de dívida e de capital. Estas obrigações podem ou têm de 
ser trocadas por determinado número de ações (normalmente da sociedade 
emitente), a um preço ou data previamente determinados. 

correlação  Medida estatística para medir o grau da relação existente entre o 
movimento de dois ativos ou mercados. 

contraparte Qualquer instituição financeira que ofereça serviços ou atue como 
terceira parte em derivados ou outros instrumentos ou operações. 

obrigação hipotecária   Obrigação garantida por ativos (como um conjunto de 
hipotecas) que permanecem no balanço do emitente, expondo o obrigacionista à 
solidez financeira do emitente tanto direta como indiretamente. 

credit default swap (CDS)  Um derivado que funciona como um seguro de crédito, 
na medida em que transmite o risco de incumprimento de uma obrigação para uma 
entidade terceira, em troca de pagamentos de prémios. Se a obrigação não entrar 
em incumprimento, o vendedor do CDS beneficia dos prémios. Se a obrigação 
entrar em incumprimento, o vendedor do CDS é obrigado a pagar ao comprador 
todo o montante não reembolsado, o qual será provavelmente superior ao valor dos 
prémios recebidos.  

índices credit default swap (CDX / iTraxx) Derivados de crédito compensados 

http://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp
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centralmente com CDS. O CDX é composto por CDS em empresas norte-
americanas ou de mercados emergentes. O iTraxx é composto por CDS em 
empresas e governos soberanos europeus, asiáticos e de mercados emergentes. 
Pode ser utilizado para cobrir o risco de crédito ou obter exposição ao crédito de 
um cabaz de títulos de crédito. Se existir um incumprimento do CDX ou iTraxx, o 
comprador de proteção é compensado através da receção de fundos do vendedor 
de proteção, semelhante a um CDS com liquidação financeira.  

estratégia de crédito  Estratégia de investimento que procura beneficiar do 
Estratégias relacionadas com o crédito. Isto poderia basear-se numa abordagem 
de valor relativo ou direcional (i.e. adquirindo títulos considerados subvalorizados e 
vendendo títulos de curto prazo considerados sobrevalorizados) em instrumentos 
orientados para o crédito. 

CSRC A entidade reguladora da China (China Securities Regulatory Commission) 

CSSF "Commission de Surveillance du Secteur Financier", a autoridade reguladora 
financeira do Luxemburgo.  

derivado sobre divisas  Um derivado cujo ativo de referência é o valor de uma divisa 
ou a taxa de câmbio. 

derivado Instrumento ou contrato privado cujo valor depende do valor e das 
características de um ou mais ativos de referência, tais como um valor mobiliário, 
um índice ou uma taxa de juro. Uma variação relativamente pequena no valor do 
ativo de referência pode causar uma grande diferença no valor dos derivados.   

risco direcional  O risco de um Subfundo ter um desempenho inferior ao Padrão de 
Referência por não ter exposição direta a um título ou grupo de títulos específicos 
que registem uma valorização acima da média. 

diversificado No âmbito de um Subfundo investir numa ampla variedade de 
empresas ou títulos. 

duração  Uma medida da sensibilidade do preço de um título de dívida ou de uma 
carteira a variações nas taxas de juro. É expectável que um investimento com 
duração de 1 ano diminua 1% em valor a cada 1% de aumento nas taxas de juro. 

gestão eficaz da carteira Uma técnica de investimento destinada a reduzir o risco, 
reduzir custos ou gerar capital ou rendimentos adicionais com um nível de risco 
compatível com o perfil de risco do Subfundo. 

mercados emergentes  Países com mercados financeiros e mecanismos de 
proteção dos investidores não tão bem estabelecidos. Os exemplos incluem a 
maioria dos países da Ásia, América Latina, Europa do Leste, Médio Oriente e 
África.  
A lista de mercados emergentes e menos desenvolvidos está sujeita a alterações 
contínuas. De modo geral, incluem qualquer país ou região que não os Estados 
Unidos da América, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Europa Ocidental. 
Concretamente, países emergentes e em vias de desenvolvimento são aqueles com 
um mercado acionista emergente numa economia em desenvolvimento, conforme 
definido pela International Finance Corporation, com economias de rendimentos 
baixos ou médios, de acordo com o Banco Mundial, ou que integram a lista 
publicada pelo Banco Mundial de países em desenvolvimento. 

Fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) Considerações não financeiras 
que podem ter impactos positivos ou negativos nas receitas, custos, fluxos de 
caixa, valor dos ativos e/ou passivos de um emitente. Fatores ambientais dizem 
respeito à qualidade e funcionamento do ambiente natural e sistemas naturais, 
tais como emissões de carbono, regulamentos ambientais, escassez de água e 
resíduos. Fatores sociais dizem respeito aos direitos, bem-estar e interesses das 
pessoas e comunidades, tais como gestão do trabalho e saúde e segurança. 
Fatores de governança dizem respeito à gestão e supervisão de empresas e outras 
entidades investidas, tais como conselho de administração, titularidade e 
pagamento. 

título relacionado com ações  Um título que fornece titularidade indireta numa 
ação ou que resulta na aquisição de uma ação. Os exemplos incluem warrants, 
certificados de depósito, títulos convertíveis, títulos de índices, títulos de 
participação e títulos com uma componente de retorno indexada ao desempenho 
de ações. 

AEVMM A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados é uma 

autoridade independente da União Europeia que contribui para a salvaguarda da 
estabilidade no sistema financeiro da União Europeia, garantindo a integridade, 
transparência e eficiência, assim como o bom funcionamento dos mercados de 
valores mobiliários e uma melhoria da proteção dos investidores. 

Estado-Membro da União Europeia Um Estado-Membro da União Europeia. 

Obrigação europeia Uma obrigação emitida numa divisa diferente da divisa do país 
ou do mercado de emissão. 

estratégia event-driven  Uma estratégia de investimento em títulos que aparentam 
vir a beneficiar de uma potencial fusão, reestruturação empresarial ou falência. 

fundo de índice cotado (ETF - exchange traded fund)  Um investimento que 
representa um conjunto de títulos — que normalmente replica o desempenho de 
um índice — e que é negociado numa bolsa de valores. 

risco de prorrogação  Risco de a subida das taxas de juro vir a abrandar a taxa a 
que os empréstimos de um conjunto serão pagos, retardando assim o reembolso 
do capital aos investidores. 

mercados pré-emergentes Os países menos desenvolvidos dos países dos 
mercados emergentes, tais como os incluídos no MSCI Frontier Market Index ou em 
índices similares. 

G20  O "Grupo dos Vinte", o fórum central para a cooperação internacional sobre 
questões financeiras e económicas, o qual compreende: África do Sul, Alemanha, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, 
França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e a 
União Europeia. 

título de dívida pública  Títulos emitidos ou garantidos por governos ou respetivas 
agências, entidades quase-governamentais e empresas patrocinadas pelo Estado. 
Podem incluir quaisquer bancos, instituições financeiras ou entidades 
empresariais cujo capital é garantido até à maturidade por um governo, as 
respetivas agências governamentais ou por empresas patrocinadas pelo governo. 

exposição bruta O valor das posições longas e curtas de um Subfundo quando 
somadas, geralmente expresso em percentagem dos valores patrimoniais líquidos 
totais.  

crescimento (estratégia) Uma abordagem de investimento focada em títulos de 
capital para cujos fundamentos (tais como as vendas, os resultados ou os ativos) 
se prevê um crescimento a uma taxa acima da média face ao mercado. 

mecanismo de high water mark  A comissão de desempenho apenas pode ser 
atribuída quando o VPL por Ação for superior ao maior VPL por Ação no momento 
do lançamento da Classe de Ações ou ao VPL por Ação que serviu de base ao 
pagamento da última comissão de desempenho, conforme o que for mais alto 

grau de investimento  Obrigações que uma agência de notação de crédito 
considera serem aparentemente capazes de cumprir as suas obrigações de 
pagamento. As obrigações com uma notação BBB-/Baa3 ou superior que utilizem 
a notação mais elevada disponível de uma das agências de notação 
independentes como a Standard & Poor’s, Moody’s ou Fitch, são consideradas 
como obrigações com grau de investimento. 

LIBID The London Interbank Bid Rate, a taxa que um banco está disposto a pagar 
para atrair depósitos de outro banco no mercado interbancário de Londres. 

LIBOR/ICE LIBOR  The London Interbank Offer Rate, a taxa média que um banco 
está disposto a pagar para obter um empréstimo de outro banco no mercado 
interbancário de Londres. Administrado pela Intercontinental Exchange e 
publicado diariamente. 

liquidez  Medida da possibilidade de comprar ou vender um ativo no mercado sem 
afetar significativamente o seu preço ou do tempo necessário para encontrar um 
comprador ou vendedor. 
exposição longa, posição longa  Uma posição de mercado cujo valor aumenta 
quando o valor do(s) ativo(s) em questão aumenta.  
estratégia de exposição longa/curta a ações  Uma estratégia que envolve assumir 
uma exposição longa a títulos que se prevê virem a valorizar e exposição curta a 
títulos que se espera virem a desvalorizar ou que, de outra forma, não sejam 
considerados atrativos. 
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mark-to-market A avaliação de posições a preços de fecho prontamente 
disponíveis que são originados independentemente, incluindo cotações da bolsa, 
cotações eletrónicas ou cotações fornecidas por vários corretores independentes 
reputados. 
mark-to-model Qualquer avaliação que seja comparada, extrapolada ou de outro 
modo calculada a partir de um ou mais elementos do mercado.  
maturidade  O tempo remanescente até ao reembolso de uma obrigação.  
mid cap, média capitalização  Empresas cuja capitalização bolsista é geralmente 
semelhante à capitalização bolsista de empresas do Russell Midcap Index no 
momento da compra. 
instrumento do mercado monetária  Um instrumento financeiro líquido cujo valor 
pode ser determinado com precisão a qualquer momento e que observa 
determinados requisitos de qualidade de crédito e de maturidade. 
título garantido por hipotecas (MBS - mortgage-backed security)  Um título de 
dívida cujo rendimento, qualidade de crédito e maturidade efetiva derivam de 
participação num conjunto de hipotecas subjacentes. As hipotecas subjacentes 
podem incluir, entre outras, hipotecas residenciais e comerciais, e os títulos 
garantidos por hipotecas podem ser governamentais (criados por organismos 
paragovernamentais dos EUA) ou não governamentais (criados por instituições 
privadas). 
Cobertura do VPL  (Classe de Ações) Um método de cobertura, segundo o qual a 
Moeda de Referência do Subfundo é sistematicamente coberta face à Moeda da 
Classe de Ações com cobertura do risco cambial. 
exposição líquida  Valor das posições longas menos as posições curtas de um 
Subfundo, geralmente expresso em percentagem dos valores patrimoniais líquidos 
totais. 
OCDE A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, uma 
organização económica intergovernamental com 35 Estados-Membros. 
estratégia oportunista / macroeconómica global   Estratégia de investimento que 
baseia a sua decisão de investimento preferencialmente em fatores político-
económicos a nível mundial (princípios macroeconómicos). 
Bacia do Pacífico  Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia, Singapura, China, 
Indonésia, Coreia, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia e o subcontinente indiano, 
excluindo os Estados Unidos da América, a América Central e do Sul. 
cobertura da carteira (Classe de Ações) Um método de cobertura segundo o qual as 
exposições cambiais das participações da carteira do Subfundo atribuíveis à 
Classe de Ações com cobertura do risco cambial são sistematicamente cobertas 
face à Moeda da Classe de Ações com cobertura do risco cambial, salvo se, para 
moedas específicas, não for possível ou rentável aplicar tal cobertura. 
estratégia de cobertura da carteira  Estratégia de investimento que visa beneficiar 
da compensação dos riscos inerentes noutras partes da carteira. 
RPC A República Popular da China, excluindo Hong Kong, Macau ou Taiwan. 
Corretor Preferencial  Uma instituição de crédito, uma sociedade de investimento 
regulamentada ou outra entidade sujeita a regulamentação prudencial e 
supervisão corrente com a qual o Fundo celebrou um acordo de corretagem 
preferencial. Um corretor preferencial atua como uma contraparte nas transações 
de investimentos da carteira e poderá auxiliar no financiamento, execução, 
compensação e liquidação de transações, bem como fornecer serviços de custódia, 
empréstimo de títulos, serviços técnicos personalizados e apoio operacional. 
QFII Uma entidade que cumpra a legislação e requisitos da RPC pertinentes para 
ser um investidor institucional estrangeiro qualificado. 

análise quantitativa  Seleção baseada numa análise matemática dos números 
mensuráveis de uma empresa, como o valor dos ativos ou a previsão de vendas. 
Este tipo de análise não inclui uma avaliação subjetiva da qualidade da gestão. 

agência de notação  Uma organização independente que classifica a qualidade de 
crédito de emitentes de títulos de dívida. Por exemplo, a Standard & Poor’s, a 
Moody’s e a Fitch. 

fundo de investimento imobiliário (REIT- real estate investment trust) Um veículo de 
investimento que representa a propriedade em imóveis (sejam residenciais, 
comerciais ou industriais) ou numa empresa que exerça atividades imobiliárias, 
tais como desenvolvimento, marketing, administração ou financiamento de 

imóveis. 
As unidades de um REIT fechado que estão cotadas num Mercado Regulamentado 
podem ser classificadas como valores mobiliários cotados num Mercado 
Regulamentado, qualificando-se assim como investimentos elegíveis para um 
OICVM ao abrigo da Lei de 2010. 
Os investimentos em REIT fechados,  cujas unidades são classificadas como 
valores mobiliários,  mas que não estão cotadas num Mercado Regulamentado, 
estão reservados a 10% do VPL de um Subfundo  (juntamente com quaisquer 
outros investimentos realizados em conformidade com a restrição ao investimento 
3 noquadroAtivos, Técnicas e Instrumentos Permitidosao abrigo da secção 
Restrições e Competências em Matéria de Investimentos) no Prospeto. 
A estrutura jurídica de um REIT, as suas restrições ao investimento os regimes 
regulamentares e fiscais aos quais está sujeito diferem de acordo com a jurisdição 
em que está estabelecido . 
estratégia de valor relativo  Estratégia de investimento que visa beneficiar das 
diferenças de preço de um valor mobiliário comparativamente a outro valor 
mobiliário relacionado ou ao mercado no seu conjunto.  

operações de compra com acordo de revenda  A compra de títulos e o 
compromisso simultâneo de revender esses mesmos títulos a um preço acordado 
numa data acordada. 

taxa de remuneração isenta de risco  Geralmente entendida como o retorno 
esperado de um investimento que é considerado isento de risco, tais como os 
bilhetes do Tesouro dos EUA. 

prémios de risco Exposições a grupos de títulos financeiros que têm uma 
característica de risco comum, exposição pela qual os investidores esperam ser 
compensados ao longo do tempo acima da taxa de remuneração isenta de risco. 
Essas fontes de remuneração podem ser preferências genuínas de risco, 
enviesamentos comportamentais ou estrutura de mercado. Os prémios de risco 
podem ser explorados em relação a determinadas ações específicas ou classes de 
ações mais genéricas, tais como índices de ações ou divisas.  
RQFII  Um investidor institucional estrangeiro qualificado em Renminbi, em que é 
atribuída uma quota de investimento ao Gestor de Investimentos para investir 
diretamente em títulos nacionais da RPC nos termos dos Regulamentos sobre 
RQFII. 

ACRE  A Administração Central das Reservas Estrangeiras da RPC. 

empréstimo de títulos  Uma transação através da qual o mutuário transmite títulos 
sujeitos ao compromisso de que o mutuante irá devolver títulos equivalentes numa 
data futura ou quando assim lhe for solicitado pelo mutuário. 

título Um instrumento negociável que representa um valor financeiro. A categoria 
inclui ações, obrigações e instrumentos do mercado monetário, bem como futuros, 
opções, warrants e outros títulos negociáveis que conferem o direito de adquirir 
outros valores mobiliários mediante subscrição ou troca. 

título de dívida sénior Um título de dívida com prioridade sobre outros títulos de 
dívida vendidos pelo emitente, no que diz respeito a créditos referentes a ativos ou 
lucros caso o emitente não consiga cumprir as suas obrigações de pagamento. 

exposição curta, posição curta  Uma posição de mercado cujo valor aumenta 
quando o valor do(s) ativo(s) em questão diminui. 

produto estruturado  Tipo de investimento baseado num cabaz de títulos 
subjacentes, como títulos de capital e de dívida e derivados, em que o retorno está 
indexado ao desempenho dos títulos subjacentes ou do índice. 

título de dívida subordinada  Um título de dívida com classificação inferior à de 
outros títulos de dívida vendidos pelo emitente, no que diz respeito a créditos sobre 
ativos ou lucros caso o emitente não consiga cumprir as suas obrigações de 
pagamento. 

títulos TBA (TBA - to-be-announced) Um contrato a prazo incidindo sobre um 
conjunto genérico de hipotecas. Os conjuntos específicos de hipotecas serão 
anunciados e atribuídos após a compra do título, mas antes da data de entrega. 

swap de retorno total Um derivado no qual uma contraparte transfere o 
desempenho económico total (incluindo os rendimentos provenientes de juros e de 
comissões e os ganhos e perdas resultantes das variações dos preços, assim como 
as perdas de crédito) de uma obrigação de referência para a outra contraparte. 
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Consulte a secçãoderivados no Prospeto. 

valor (estratégia)Uma estratégia de investimento principalmente em ações 
negociadas com um desconto relativamente aos respetivos fundamentos (tais 
como vendas, resultados e ativos), sendo por conseguinte consideradas 
subavaliadas. 

volatilidade  Medida estatística da variação do preço de um determinado valor 
mobiliário ou Subfundo. Normalmente, quanto maior a volatilidade, maior o risco 
inerente ao valor mobiliário ou ao Subfundo. 

warrant Tipo de investimento que confere ao titular o direito, mas não a obrigação, 
de comprar títulos, tais como ações, a um preço acordado numa data futura. 

duração média ponderada  A duração média de todos os títulos numa carteira, 
calculada por ponderação da duração de títulos individuais pelo respetivo volume 
relativamente à carteira como um todo. Consulte a secção duração no Prospeto. 

média ponderada de capitalização bolsista O valor de mercado médio de todos os 

títulos de uma carteira, calculado por ponderação da capitalização bolsista de 
títulos individuais pelo respetivo volume relativamente à carteira como um todo. 

vida média ponderada ou VMP A duração média de tempo até à maturidade legal 
de todos os ativos subjacentes do FMM refletindo as participações relativas em 
cada ativo.  

maturidade média ponderada ou MMP  O tempo médio até à maturidade de todos 
os títulos de uma carteira, calculado por ponderação da maturidade de títulos 
individuais pelo respetivo volume relativamente à carteira como um todo.  

Quanto maior a maturidade média ponderada, mais tempo os títulos da carteira 
têm até à maturidade. É normalmente utilizada como simples indicador da 
sensibilidade da taxa de juro de uma carteira de instrumentos do mercado 
monetário de curto prazo. Consulte a secção maturidade no Prospeto. 

Yankee bond  Obrigação denominada em USD emitida nos Estados Unidos por 
bancos e sociedades não residentes.
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