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 Referência: PTYCXSHE0016_20110503 

PROSPECTO SIMPLIFICADO 

CAIXAGEST OPORTUNIDADES 

Fundo Especial de Investimento Aberto 

Última actualização: 3 de Maio de 2011 Constituído em Portugal em 15 de Setembro de 2009  

A leitura do presente Prospecto Simplificado deverá ser acompanhada pelo Glossário em anexo, no qual se explica o significado dos termos assinalados 
com ” * ”, e não dispensa a consulta do Prospecto Completo que se encontra disponível em todos os locais de comercialização do Fundo. 

TIPO E DURAÇÃO Fundo Especial de Investimento Aberto, com subscrições e resgates com periodicidade semanal. O 
Fundo é constituído por um período de cinco anos. 

ENTIDADE GESTORA Caixagest - Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. (integrada no Grupo Caixa Geral Depósitos) 

CONSULTORES DE 
INVESTIMENTO 

O Fundo não recorre a serviços de consultores 

BANCO DEPOSITÁRIO  Caixa Geral de Depósitos S.A. 

ENTIDADES 
COMERCIALIZADORAS 

Caixa Geral de Depósitos S.A., através da sua rede de agências, no serviço Caixadirecta através da 
linha telefónica (707 24 24 24) e no serviço Caixadirecta On-line através da Internet em www.cgd.pt  

AUDITOR Deloitte & Associados, SROC S.A. 

AUTORIDADE DE 
SUPERVISÃO 

CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: www.cmvm.pt ; tel: 213177000 

 

POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS 

 

O objectivo principal do Fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira de activos 
diversificada constituída por diferentes activos financeiros com vários níveis de risco. 

O Fundo poderá investir o seu património em fundos de investimento mobiliário, em fundos de 
investimento imobiliário, em hedge funds* (fundos singlemanager e single strategy), em fundos de 
hedge funds (fundos multimanager e multiestratégia), em acções, em obrigações, em certificados 
indexados a índices e em outros valores mobiliários que se enquadrem nos objectivos do Fundo.  

O Fundo deverá respeitar os seguintes limites máximos, calculados sobre o seu Valor Líquido 
Global (VLGF):  

- 20% em fundos imobiliários; 

- 80% em fundos de acções ou acções; 

- 100% em fundos de obrigações ou obrigações; 

- 30% em hedge funds e fundos de hedge funds. 

O Fundo poderá investir, até ao limite de 100%, em fundos de investimento geridos pela própria 
entidade gestora e por outras entidades do Grupo CGD (sem encargos adicionais para o 
participante, conforme disposto na Tabela de Custos), bem como em valores mobiliários emitidos 
por entidades do Grupo CGD. 

A título acessório, o Fundo pode ainda investir em fundos de tesouraria, bilhetes do tesouro, papel 
comercial, certificados de depósito, depósitos bancários, denominados em euros, na medida 
adequada para fazer face ao movimento normal de resgate de unidades de participação e a uma 
gestão eficiente do Fundo.  

O Fundo poderá vir a efectuar a cobertura dos riscos de variação do preço dos activos em carteira 
ou de variabilidade dos rendimentos. Para o efeito o Fundo poderá contratar derivados (Futuros, 
Opções, Swaps, Forward’s) de acções, de taxa de juro, de crédito e de câmbios. O Fundo poderá 
investir em activos noutras moedas que não o euro, sendo que, por norma não será efectuada a 
cobertura cambial. 

Com o objectivo de obter uma exposição adicional aos diferentes mercados em que investe, o 
Fundo também poderá transaccionar derivados. 

O Fundo, por norma, não recorre a Endividamento, mas pode recorrer a empréstimos, 
pontualmente,  para fazer face a necessidades de liquidez esporádicas ou para obter exposição 
adicional mercado,  até ao limite máximo de 20% do Valor Líquido Global do Fundo. 

Para uma informação mais completa sobre a política de investimentos, aconselha-se a 
consulta do ponto 1 do Capítulo II do Prospecto Completo do Fundo. 

RISCO ASSOCIADO AOS 
INVESTIMENTOS  

 

A) Riscos Genéricos: 

Risco de Capital: Não existe qualquer garantia para o participante quanto à preservação do 
capital investido ou em relação à rendibilidade do seu investimento. 

Risco de Liquidez: Os fundos de investimento em que o Fundo investe caracterizam-se por terem 
liquidez reduzida (o que dificulta a desmobilização do investimento em qualquer altura) e por 
poderem, nos casos previstos nos respectivos prospectos mandar suspender as operações de 
resgate 
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Risco Cambial: O Fundo pode investir em activos não denominados em Euro, expondo-se deste 
modo ao risco de flutuações nas taxas de câmbio, que não será objecto de cobertura. 

Risco de Taxa de Juro: Risco de variação da cotação dos activos que compõem a carteira do 
Fundo, dependente da evolução das taxas de juro de curto e longo prazo. Assim, o Fundo está 
dependente das expectativas de crescimento económico, evolução das taxas de inflação e de 
condução da política monetária. 

Risco de Crédito: Risco de investir em activos com risco de crédito nomeadamente, risco de 
descida das cotações devido à degradação da qualidade de crédito do emitente dos activos, risco 
associado à possibilidade de ocorrer incumprimento por parte dos emitentes dos activos. 

Risco de Utilização de Derivados: A utilização de instrumentos financeiros derivados leva à 
existência do risco da valorização global do Fundo não reflectir a valorização exclusiva dos 
activos existentes em carteira. Desta forma, a utilização de instrumentos financeiros derivados 
pode aumentar ou diminuir a exposição a um determinado activo e consequentemente 
incrementar ou reduzir a valorização global do Fundo. 

Risco de Endividamento: O Fundo pode recorrer a endividamento para fazer face a necessidades 
de liquidez esporádicas ou para adquirir exposição adicional mercado, incorrendo num risco 
acrescido, uma vez que ao aumentar o montante disponível para investimento em determinados 
activos potencia consequentemente um acréscimo nos eventuais ganhos ou perdas do Fundo. 

Risco de Concentração de Investimentos: Ao concentrar os investimentos num número limitado 
de activos, o Fundo pode assumir algum risco de concentração de investimentos. Contudo, a 
diversificação do risco é obtida indirectamente através dos investimentos efectuados pelos activos 
subjacentes. 

Risco Político e Fiscal: O Fundo poderá estar indirectamente exposto ao risco de instabilidade 
política ou de alteração das condições fiscais. 

Risco de Conflito de Interesses: Informa-se que o Fundo poderá investir, ainda que 
parcialmente, em fundos e activos mobiliários geridos por entidades do Grupo CGD (sem 
encargos adicionais para o participante, conforme disposto na Tabela de Custos). 

Risco Regulamentar: Alguns dos fundos encontram-se sediados em zonas geográficas onde a 
regulamentação é menos exigente do que na U.E., resultando daqui uma muito menor 
protecção dos investidores. Essa menor protecção traduz-se, por exemplo: 

- na falta de controle sobre as actividades dos gestores desses fundos, nomeadamente, 
em termos da conformidade dos investimentos com a política de investimentos definida; 

- na inexistência de supervisão prudencial e de monitorização dos riscos potenciais que, 
em caso de evolução adversa dos mercados, podem resultar em perdas para os investidores; 

- na impossibilidade de prevenir riscos operacionais e sistémicos bem como fraudes e 
outros actos ilícitos. 

B) Riscos Específicos dos hedge funds * 

Risco de Alavancagem (Leverage)*: Os hedge funds* podem recorrer à alavancagem para 
potenciar eventuais ganhos, numa percentagem superior a 100%. A técnica de alavancagem das 
posições assumidas por cada um dos fundos, tende a ampliar os ganhos, mas também as perdas, 
no caso de evolução adversa dos mercados relevantes. Essa alavancagem pode ser conseguida: 

- através do recurso a empréstimos junto de instituições de crédito para aquisição dos 
instrumentos financeiros; 

- através da utilização de instrumentos derivados; 

Risco de Venda a descoberto (Short Selling) *: Alguns dos hedge funds* poderão recorrer à 
técnica de venda a descoberto. Neste caso, o Fundo fica indirectamente exposto ao risco dos 
activos sobre os quais foi efectuada uma venda a descoberto, subirem em preço, resultando em 
perdas para o Fundo. 

Risco de Taxa de Juro: Os hedge funds* podem comprar obrigações ou outros instrumentos de 
dívida de taxa fixa. O valor destes instrumentos varia positiva ou negativamente consoante os 
níveis e a evolução das taxa de juro de mercado. 

Risco de  Crédito: Os hedge funds*  tendem a não impôr uma notação de risco de crédito mínima 
para os seus investimentos, podendo comprar instrumentos de entidades com menor capacidade 
de cumprir com as suas responsabilidades e operar em mercados OTC, nos quais tipicamente 
não existe uma avaliação da qualidade do risco de contraparte. 

C) Riscos Específicos do Mercado Imobiliário: 

O risco associado ao investimento em mercados imobiliários resulta de vários factores, tais como:  
variação dos preços dos imóveis que integram aqueles; qualidade e diversificação da carteira de 
imóveis; sectores de actividade económica; localização geográfica; qualidade dos inquilinos, 
quando se tratar de investimento para arrendamento. 

O Fundo poderá ainda, não possuir uma dispersão de 25% das suas unidades de participação por um 
número mínimo de 100 participantes.   

PERFIL DO INVESTIDOR 

 

O Fundo destina-se a investidores que pretendam auferir um rendimento compatível com as 
condições de mercado obrigacionista, para um horizonte temporal de investimento recomendado de 
cinco anos face à data de constituição do Fundo. O Fundo destina-se a investidores sem grandes 
necessidades de liquidez imediata, preparados para suportar eventuais perdas de capital, de modo a 
que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital no longo prazo, e como tal, estejam na 
disposição de imobilizar as suas poupanças por um período mínimo recomendado de cinco anos. 

O Fundo destina-se ao segmento de investidores institucionais e não institucionais. 
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EVOLUÇÃO DO VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
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RENDIBILIDADE E RISCOS HISTÓRICOS 

 
 

Anos Rendibilidade Classe de Risco 

2010  - 8,96 % 3 

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2010
 

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das 
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco baixo) e 6 (risco muito alto). 

TAXA GLOBAL DE CUSTOS (COM REFERÊNCIA A 2010) 

O VLGF corresponde ao património do fundo deduzido de 
comissões e encargos previstos no prospecto do Fundo. 

Custos Valor 
(Euros) 

%VLGF 

Comissão de Gestão fixa 163.805   0,80 % 
Comissão de Depósito 18.201   0,09 % 
Comissões e Taxas indirectas 19.189   0,09 % 
Taxa de Supervisão 7.299   0,036 % 
Custos de Auditoria 4.825   0,0237 % 
Outros Custos   
TOTAL/TAXA GLOBAL DE 
CUSTOS 213.319   1,05 % 

ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA EM 2010 

 Valor (Euros) 
Volume de Transacções 65.328.700 
Valor médio da Carteira 20.384.300 
ROTAÇÃO MÉDIA DA CARTEIRA   3,20  

 

TABELA DE CUSTOS (TAXA  NOMINAL) 

Custos % da Comissão 

Imputáveis directamente ao participante:  

Comissão de Subscrição (a) (b) 1% 

Comissão de Resgate  (b) 

 Até à data de liquidação            

 

5% 

Na data de liquidação (inclusive) 0% 

Imputáveis directamente ao Fundo:  

Comissão de Gestão (c) 0,90% 

Comissão de Gestão Variável (c) (d) 20% da “Rendibilidade adicional” (e) do 
Fundo acima de Euribor 3 Meses; Max 
1,8% /ano sobre VLGF 

Comissão de Depósito (c) 0,10% 

Taxa de Supervisão 0,03‰ / mês 
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a) Não se aplica sobre as carteiras geridas por entidades que se encontrem em relação de domínio ou de Grupo, ou 
ligadas no âmbito de uma gestão comum ou por participação de capital, bem como sobre fundos geridos pela 
entidade gestora e por entidades que se encontrem em relação de domínio ou de Grupo. 

b) Não incide sobre parte da carteira investida em fundos geridos pela entidade gestora e por entidades que se 
encontrem em relação de domínio ou de Grupo.  

c) A cobrar caso, a rendibilidade anualizada líquida de impostos e de comissões fixas de gestão e depositário do Fundo, seja 
superior seja superior à Euribor (Índice da Euribor a 3 Meses – Código Bloomberg: ECC0TR03 Index), correspondente ao 
valor divulgado na Bloomberg com um desfasamento de 1 dia face à data de apuramento, líquida de impostos e de 
comissões de gestão fixas e de comissão de depósito. 

d)  “Rendibilidade adicional”:  diferencial entre a rendibilidade anualizada líquida de impostos e de comissões fixas de 
gestão e depositário do Fundo e a Euribor 3 Meses (Índice da Euribor a 3 Meses – Código Bloomberg: ECC0TR03 
Index), correspondente ao valor divulgado na Bloomberg com um desfasamento de 1 dia face à data de 
apuramento, líquida de impostos e de comissões de gestão fixas e de comissão de depósito. 

O Fundo suporta também as taxas de bolsa e corretagem e encargos fiscais relativos à compra e venda de valores, as comissões de 
subscrição e de resgate das unidades de participação bem como os custos de auditoria obrigatórios.   
 

SUBSCRIÇÃO 

 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo é de 5,00€.  

A partir de 09/07/2010, inclusive, as subscrições têm uma periodicidade semanal, no entanto os 
pedidos podem ser dirigidos à entidade comercializadora em qualquer dia da semana. O pedido de 
subscrição é efectuado a preço desconhecido podendo o subscritor ter de aguardar uma a duas 
semanas, consoante os casos, para conhecer o valor da unidade de participação pelo qual foi 
efectuada a subscrição, e pelo débito da sua conta. 

O valor da unidade de participação, para efeitos de constituição do Fundo é de 5,00€  A comissão de 
subscrição a aplicar é de 1%. 

O valor mínimo de subscrição inicial é de 5.000 Euros e o valor mínimo dos reforços corresponde ao 
preço de uma unidade de participação. 

RESGATE 

 

A partir de 09/07/2010, inclusive, os resgates têm uma periodicidade semanal, no entanto os pedidos 
podem ser dirigidos à entidade comercializadora em qualquer dia da semana. O pedido de resgate é, 
portanto, efectuado a preço desconhecido podendo o participante ter de aguardar uma a duas 
semanas, consoante os casos, para conhecer o valor da unidade de participação pelo qual foi 
efectuado o resgate, e pelo crédito correspondente em conta.  

Nos resgates efectuados até à data de liquidação, haverá lugar à dedução ao montante resgatado de 
uma comissão de resgate de 5%. Na data de liquidação não será cobrada comissão de resgate. 

DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDIMENTOS 

O fundo é de capitalização, pelo que durante a sua vida não há distribuição de rendimentos. 

DIVULGAÇÃO DO VALOR 
DA UNIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO 

O valor diário da Unidade de Participação é divulgado nas agências da Caixa Geral de Depósitos, no 
serviço de banca telefónica Caixadirecta, no serviço Caixadirecta on-line (www.cgd.pt), no sítio 
www.caixagest.pt e através do sistema de difusão da informação da CMVM (www.cmvm.pt). 

ADMISSÃO À 
NEGOCIAÇÃO 

As unidades de participação não serão objecto de pedido de admissão à negociação no mercado de 
cotações oficiais ou em qualquer outro mercado regulamentado. 

CONSULTA DE OUTRA 
DOCUMENTAÇÃO 

O Prospecto Completo e Simplificado encontram-se disponíveis junto da entidade gestora e em todos 
os locais e meios de comercialização. Os Relatórios e Contas anual e semestral encontram-se 
disponíveis para consulta em todos os locais e meios de comercialização, e poderão ser enviados 
sem encargos aos participantes que o requeiram. A composição da carteira do Fundo é publicada 
mensalmente no sistema de difusão de informação da CMVM. 

REGIME FISCAL 

 Do Fundo 

O Fundo é tributado como se de uma pessoa singular se tratasse. 

Rendimentos obtidos em território português, que não sejam mais valias 

Os juros das obrigações e dos depósitos bancários estão sujeitos a retenção na fonte, à taxa de 
21,5%. Nos casos de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte, a tributação é autónoma, à taxa 
de 25%, incidente sobre o respectivo valor líquido obtido em cada ano. Os ganhos decorrentes de 
swaps cambiais ou de divisas e de operações cambiais a prazo são tributados, por retenção na 
fonte, à taxa de 21,5%. 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação em Fundos que se constituam e operem 
de acordo com a legislação nacional estão isentos de tributação. 

Rendimentos obtidos fora do território português, que não sejam mais valias 

Tratando-se de rendimentos de títulos de dívida e de rendimentos provenientes de fundos de 
investimento constituídos no estrangeiro, a tributação é autónoma, à taxa de 20%. Para 
rendimentos de outra natureza, aplica-se a taxa de 25%. 

Mais valias obtidas em território português ou fora dele 

A diferença positiva entre as mais e menos valias obtidas em cada ano é tributada, 
autonomamente, à taxa de 10%, encontrando-se excluídas de tributação as mais valias 
provenientes da alienação de obrigações e outros títulos de dívida. Constituem igualmente mais – 
valias, os ganhos que resultem de operações relativas a warrants autónomos e instrumentos 
financeiros derivados, com excepção de operações com swaps cambiais, swaps de taxa de juro, 
swaps de taxa de juro e divisas e operações cambiais a prazo . 
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Do Participante 

Participantes residentes em território português 

Sujeitos passivos de IRS, fora do âmbito de uma actividade comercial, industrial ou agrícola 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de tributação, podendo, no 
entanto ser englobados, caso em que o imposto retido ou devido ao próprio Fundo tem a natureza 
de pagamento por conta. 

A transmissão gratuita (heranças e doações) de valores aplicados em Fundos não se encontra 
sujeita a tributação em sede de Imposto do Selo. 

Sujeitos passivos de IRC e sujeitos passivos de IRS, no âmbito de uma actividade comercial, 
industrial ou agrícola 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação são considerados como proveitos ou 
ganhos para efeitos do apuramento do lucro tributável e o montante de imposto retido ou devido na 
esfera do Fundo tem a natureza de pagamento por conta. 

No caso de sujeitos passivos de IRC isentos, o imposto retido ou devido na esfera do Fundo, 
correspondente aos rendimentos das unidades de participação que aqueles tenham subscrito é 
restituído pela entidade gestora do Fundo, e pago conjuntamente com os rendimentos respeitantes 
a essas unidades.  

Participantes não residentes em território português 

Os rendimentos respeitantes a unidades de participação estão isentos de IRS e de IRC 

A descrição do regime fiscal do Fundo e do Participante não dispensa a consulta da legislação em 
vigor, nem constitui garantia que o regime fiscal se mantenha inalterado. 

CONTACTOS Caixagest, S.A. - Av. João XXI, 63 - 2º  * 1000-300 Lisboa; Tel: 21 790 54 57; Fax: 21 790 57 65 
Caixadirecta (24 horas): 707 24 24 24, 91 405 24 24, 96 200 24 24, 93 200 24 24;  

Caixadirecta on-line: www.cgd.pt 

GLOSSÁRIO Hedge Fund: Organismo de investimento colectivo que investe em diversos activos, podendo ou não 
estar registada nas autoridades de supervisão ou reguladoras dos mercados financeiros. No entanto, 
tipicamente são fundos de investimento sem restrições e pouco regulados com os quais os gestores 
qualificados procuram retornos absolutos, aproveitando oportunidades de investimento ao mesmo 
tempo em que tentam preservar o capital independentemente da direcção do mercado. 

Os objectivos de investimento dos hedge funds variam de fundo para fundo. No entanto, a maioria 
dos hedge funds procura obter retornos positivos absolutos, com baixa volatilidade, não medindo a 
sua performance contra um índice de referência. Para alcançar os seus objectivos, os hedge funds 
recorrem a um leque variado de estilos de investimento e estratégias, investindo numa vasta gama de 
instrumentos financeiros, tais como, acções, obrigações (de taxa fixa e taxa variável), obrigações 
convertíveis, unidades de participação de fundos, opções, futuros financeiros e de matérias primas, 
warrants, forwards cambiais, instrumentos derivados OTC, acções preferenciais, entre outros. Alguns 
hedge funds, na prossecução dos seus objectivos de investimento, recorrem à alavancagem e à 
venda a descoberto de activos, utilizando também estratégias de arbitragem e hedging (cobertura). 
Um dos principais benefícios do tipo de gestão e objectivos implementados pelos hedge funds, 
consiste na baixa correlação que estes fundos têm apresentado com os mercados mais tradicionais 
(nomeadamente acções e taxa de juro). Desta forma, estes fundos apresentam-se geralmente como 
um bom diversificador de carteira e instrumento de gestão de volatilidade (risco). 

Tipos de Hedge Funds: 

- Fundo Multi-Manager: Fundo que investe em outros fundos, geridos por diferentes 
entidades, seguindo, normalmente, diferentes estratégias; 

- Fundo Single Manager: Fundo que investe directamente nos mercados mobiliários, sem ser 
através de unidades de participação de outros fundos, seguindo, normalmente, uma estratégia 
específica, implementada por um único gestor; 

- Fundo Single Strategy: Fundo que investe directamente nos mercados mobiliários, sem ser 
através de unidades de participação de outros fundos, seguindo, uma única estratégia conforme 
tipologia de Estratégias de Hedge Funds (para mais informações consulte o Prospecto Completo). 

Fundo Off-Shore: Fundo de investimento domiciliado fora do espaço da União Europeia, em 
jurisdições com regimes fiscais, legais e regulamentares muito menos exigentes e ausência de 
supervisão. 

 

 

 

 


